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Preface
Dear colleagues! We have prepared the following 57th issue of our journal. In this issue we
propose you 21 research papers and two scientific reviev 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 4,500 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 Borders” 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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к.філос.н., незалежний дослідник, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7260-0705, nina_turk@ukr.net
Ель Гуессаб К.,
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КИТАЙ-ТУРЕЧЧИНА:
АСПЕКТИ СИМБІОТИЧНОГО ДІАЛОГУ
Мета дослідження – розкрити особливості сучасних симбіотичних відносин між Китаєм і
Туреччиною. У статті досліджуються проблематика діалогу, яка включає в себе різні напрямки
взаємодії: спільність світоглядних настанов у концептуалізації сакральності Неба, мовні
запозиченнями, шлюбні союзи еліт, історичні завоювання та розширення сучасного економічного
співробітництва. Більш детально презентується розвиток сучасного стратегічного партнерства
між двома країнами, трансформаційні процеси у транспортній структурі, енергетиці, технологіях.
Приділяється увага відносинам Туреччини з Тайванем та позиції Китаю щодо цих процесів. У розгляді
питання укріплення соціокультурних зв’язків Анкари і Пекіна, обґрунтовується дія «м’якої сили» –
освітня міграція і залучення іноземних студентів до інтеграційної співпраці, поява у турецьких
університетах відділення китаїстики і китайської мови, дія Інституту Конфуція.
У дослідженні застосовувались загальнотеоретичні методи – аналіз та синтез, порівняння,
принцип детермінізму, метод аналогії, історичний метод, світ-системний підхід. Наукова новизна
полягає в міждисциплінарному розгляді мало досліджуваного у вітчизняних соціально-філософських
наукових колах питання китайсько-турецьких взаємовідношень із залученням сучасних праць науковців
різних країн. В результаті дослідження розкрито особливості відносин між Китаєм та Туреччиною,
була обґрунтована логіка дій керівництва обох країн у питанні стратегічної співпраці. Підкреслено,
що відносини з Китаєм займають все більше місця в суспільному та науковому дискурсі Туреччині, що
відображає тенденції до довгострокового партнерства, що розширює спектр можливостей
Туреччини на світовій арені. Теоретична значимість проведеного дослідження полягає в тому, що
отримані результати допоможуть краще зрозуміти природу відносин у сучасних інтеграційних
процесах, також результати можуть мати практичне застосування у соціальній філософії,
сходознавстві, політології, лінгвокраїнознавстві.
Ключові слова: сакральність Неба, шлюбні союзи еліт, міжнародна економічна інтеграція,
дипломатичні відносини, стратегічне партнерство, турецько-тайванські відносини, китайсько-турецькі
відносини.

Постановка проблеми. Симбіотичні відносини між тюркськими та китайськими народами ще з давніх-давен включали в себе різні напрямки
взаємодії та були відомі спільністю світоглядних настанов, мовними запозиченнями, шлюбними союзами еліт,
історичними завоюваннями, торгівельними контактами.
Прикладом спільності у світоглядах є концептуалізація неба. Феномен сакральності Неба як у тюрко-монгольських етносів так і у китайських, фіксується ще за
часів виникнення у них міфологічного світогляду та тісно пов‘язаний з їх раннім уявленням релігійної картині
світу. Небо в цих уявленнях – це втілення абсолютної
віддаленості, символ вертикальної вершини з горизонтальним поділом на численні сфери. Піднебесна (кит. 天下,
Тянься) – китайський термін, який використовувався для
позначення всього світу, а пізніше території, на яку
поширювалася влада китайського імператора. Головне
святилище імператорської столиці називалося храмом
Неба. У тюрків зустрічаємо верховне божество «Гьок
тенгрі» (тур.Gök tengri) – Бог неба. Вперше зафіксовано
в китайських літописах, що описували Хуннів як 撑 犁:

«匈奴 谓 天 为 撑 犁»: Хунну називають Тянь (天 назва неба
або Небес китайською) Тенгрі.
Майже 150 років тому відомий синолог академік
В.П. Васильєв звернув увагу на необхідність дослідження взаємодії китайської мови з мовами Середньої
Азії [2]. Один з корифеїв радянської тюркології
Н.А. Баксаков також досліджував проблематику китайських запозичень в тюркських мовах [1, с.69].
Нагадуванням про історичні завоювання та набіги
тюрків і до тепер свідчить Велика китайська стіна (з кит.
трад. 長城), яку побудовано приблизно у 3 столітті до н.е
для захисту від Хуннів, але у сучасній китайській культурі стіна набула нового значення. Незалежно від невдач, пов‘язаних з її військовим застосуванням, вона перетворилася в символ стійкості і творчої мощі народу.
На кількох ділянках Великої Китайської стіни можна
зустріти пам‘ятники з фразою Мао Цзедуна: «Якщо ти
не побував на Великій Китайській стіні, то ти не справжній китаєць» (кит. спрощ. 不到 长城 非 好汉).
Наступним прикладом симбіозу можна виділити
шлюбні союзи між китайцями і тюрками, що сприяли
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взаємопроникненню і зближенню двох культур та здійснювались на рівні еліт. Подібну практику кочівники і
китайці почали застосовувати ще в давнину, за часів
кочових народів Хунну (від кит. 匈奴, Xiōngnú) і династії Хань.
Така практика сприяла поліпшенню двосторонніх відносин і тому успішно застосовувалася і пізніше. Весілля китайських принцес з іноземцями вже за часів
імператора Гао-цзу (206–195 рр. до н.е.) династії Хань
були одним з улюблених дипломатичних ходів. Свого
часу імператор Гао-цзу династії Хань віддав в дружини
правителю народу Хунну китайську принцесу, щоб привернути до себе варварів. Одного разу радник імператора Лю Цзін сказав: «Це надія на майбутнє, що колинебудь син, який народиться у принцеси, сяде на трон
варварів і буде дружити з Китаєм» [3].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика сучасних відношень Туреччини та КНР у вітчизняному науковому дискурсі є мало досліджуваною. Тож,
наше дослідження відображатиме актуальні аспекти
симбіотичного діалогу Китаю та Туреччини у сьогоденні. Одним з домінуючих глобальних трендів розвитку
сучасного світу стає міжнародна економічна інтеграція.
Анкара реалізує свою стратегію перетворення на державу глобального рівня і в якості одного з інструментів
досягнення цієї мети використовує розширення зв‘язків
з провідними країнами світу. Тож, відносини між Туреччиною і Китаєм, останнім часом, відрізняються динамічним розвитком. У свою чергу Пекін приваблює вигідне
географічне положення Туреччини, яка має доступ до
різних регіонів.
Аналіз еволюції турецько-китайських відносин в XXXXI століттях представлений в роботах професора Університету Газі Дж. Фідана [17], китайського дослідника
Чжу Сяна [8, с.189]. Питання про умови і межі сумісності двох проектів докладно розглядається в працях авторитетних турецьких експертів С. Чолакоглу [14], А. Атли
[9, с.117] і їх китайських колег Лю Синя [4, с.14], Сяо
Сяня [7, с.14] та інших.
Турецько-китайські відносини активізувалися в період правління в Туреччині Партії справедливості і розвитку (з 2002 року по теперішній час), коли почався регулярний обмін візитами на високому та найвищому рівнях,
розширилося економічне співробітництво, заглибилися
зв‘язки в гуманітарній і військово-технічній сферах. У
2010 р було оголошено про вихід двосторонніх відносин
на рівень «стратегічного партнерства» [10, с.112].
Туреччина та Китай цього року відзначитимуть 50-ту
річницю встановлення двосторонніх дипломатичних
відносин, які були встановлені в серпні 1971 року [18]. За
минулий період турецький лідер Р.Т. Ердоган відвідав
Китай тричі – в 2012, 2015 і 2019 роках., що свідчить про
увагу Анкари до китайського напрямку.
Мета дослідження – узагальнення теоретичних уявлень в історико-філософському дискурсі щодо культурно-освітніх та економічних відносин між Китаєм і
Туреччиною, розкриття особливостей сучасного симбіотичного діалогу.
Виклад основного матеріалу. У числі масштабних
інтеграційних проектів – китайська ініціатива «Один
пояс – один шлях» (Belt and Road Initiative, BRI), яка
оголошена Головою КНР Сі Цзіньпіном в 2013 році.
Вона являє собою сукупність двох мегапроектів, які
зв‘яжуть Китай з країнами Азії і Європи: сухопутного
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«Економічного пояса Шовкового шляху» і «Морського
Шовкового шляху XXI століття». Проект «Економічного
поясу» передбачає створення трьох транспортних коридорів: Північного (через Центральну Азію і Росію до
балтійського узбережжя Європи), Центрального (через
Центральну і Західну Азію до Перської затоки і Середземного моря і далі через Балкани до Франції) і Південного (Китай – Південно-Східна і Південна Азія) [25, с.14].
Доцільність стикування китайської і турецької ініціатив обумовлена специфікою геополітичного простору
Близького Сходу з його високою конфліктністю. Концепція BRI спирається на принцип «немає миру – немає
розвитку», отже, для Пекіна ключовою стає проблема
безпеки. В даному контексті Туреччина представляє
особливий інтерес для Китаю як повноправний член
НАТО, ОБСЄ, НВЗДА, як партнер по діалогу ШОС і
учасник інших інститутів, що забезпечують безпеку в
Євразії [7, с.15; 8, с.190]. Аналогічні мотиви в питаннях
зближення з КНР, яка є членом Ради безпеки ООН і цілого ряду інших впливових міжнародних структур, демонструє Туреччина [14; 17].
На думку президента Туреччини, «китайська мрія» і
«турецька мрія» полягають в тому, щоб країни зайняли
гідне місце на світовій арені. Світ потребує нового порядку, в якому не буде однополярності. «Туреччина і
Китай – найдавніші світові цивілізації, – зобов‘язані
внести вклад в побудову нової системи», – зазначив
Р.Т. Ердоган [16].
У 2019 р торговий обіг між двома країнами перевищив 21 млрд дол. В свою чергу генеральний консул
Китаю в Стамбулі Куй Вей зазначив, що сумарний обсяг
торгівлі між двома країнами за останні 5 років досяг
100 млрд дол… Як і в торгових відносинах Анкари з
багатьма іншими країнами, в торгівлі між Туреччиною і
Китаєм спостерігається дисбаланс: обсяг турецького
експорту значно нижчий, ніж обсяг імпорту. У
2019 році експорт Туреччини склав 2,5 млрд дол., в той
час як імпорт – 18,5 млрд дол. [11].
Турецький імпорт з Китаю полягає, в першу чергу, з
електричних машин і устаткування, звуко- і відеопристроїв, телевізійного обладнання, запчастин і комплектуючих до них – 29,4%. Друга товарна група включає в
себе котли, машини, механічні прилади та інструменти,
ядерні реактори, запчастини та комплектуючі до них –
21,6% 10. Наступна група – продукти органічної хімії, –
займає всього 4% турецького імпорта. Тобто, як мінімум
половину китайського експорту до Туреччини складають високотехнологічні товари. Структура турецького
експорту в Китай, навпаки, має переважно сировинний
характер. На першому місці знаходяться сіль, сірка,
природні камені, вапняк, цемент. Частка цієї товарної
групи становить 36,5%. Значне місце займають металеві
руди (хром, мідь, свинець, залізо, цинк та ін.), шлак і
попіл – 20,1%. У наступну за величиною групу входять
неорганічні хімікати, цінні метали, радіоактивні елеме нти – 7,5% [15, с.32]. Очевидно, що інтеграція в BRI дозволить Туреччині подолати настільки значний торговий
дисбаланс у відносинах з КНР. Важлива роль відводиться Анкарою Китаю і в питаннях реалізації стратегічної плану модернізації «Vision 2023», який націлений
до 100-річчя утворення Турецької Республіки включити
країну в першу десятку провідних економік світу [22].
Сьогодні китайські компанії залучені до широкого
кола проектів, що реалізуються в Туреччині в рамках

12

Scientific Journal Virtus, October # 57, 2021

BRI. У числі найбільш значущих – проекти збільшення пропускної здатності високошвидкісних залізниць
Стамбул – Анкара, Анкара – Стамбул, Баку – Тбілісі –
Карс [19, с.42-48]. Тривають переговори щодо будівництва високошвидкісної магістралі Едірне – Карс протяжністю 2 тис км, яка зв‘яже західні і східні провінції Туреччини, а також з‘єднає країну з залізницями Азербайджану і Ірану. Однак у сторін є серйозні розбіжності.
Пекін готовий повністю профінансувати проект за умови
передачі всіх підрядів на будівництво китайським фірмам, що є неприйнятним для Анкари, яка, хоча і робить
ставку на китайські інвестиції, проте строго дотримується схеми відкритого тендеру [14].
Модернізація морських портів є другим за значимістю напрямком турецько-китайського співробітництва в
рамках BRI. Торговий флот Туреччини займає 15-е місце
в світі, в його праві на користування налічується
183 порти. Придбання китайським консорціумом 64,5%
акцій контейнерного терміналу Кумпорт, третього за
розміром в Туреччині, дозволило інтегрувати його в
морські коридори китайського Шовкового шляху. Анкара готова включити в морські проекти КНР ще три великих гавані – Чандарли на Егейському морі, Мерсін на
Середземному морі і Філіос на Чорному морі. Турецький
уряд очікує, що участь китайських компаній у розвитку
судноплавної системи країни посилить позиції Туреччини як одного з головних учасників Морського Шовкового шляху [23].
Крім транспортної інфраструктури, важливим напрямком співпраці Туреччини і КНР в рамках BRI є енергетика. У числі реалізованих сьогодні спільних проектів – підземне газосховище «Tuz Gölü», третя атомна
електростанція, теплоелектростанції Hunutlu і ряд інших
об‘єктів. Так само високо Анкара оцінює внесок китайських корпорацій в розвиток цифрової галузі країни і
чекає на них активної участі, інвестиційного та технологічного, в запуску п‘ятого покоління мобільного зв‘язку
5G в Туреччині [23; 19, с.42-48].
Сьогодні в Туреччині працює понад 1 тис китайських
компаній, 16 з них входять до рейтингу 500 найвпливовіших корпорацій світу. У той же час масштаби діяльності китайських компаній в області фінансів відносно
невеликі. За даними турецького Міністерства промисловості технологій 59,9% компаній з китайським капіталом
в Туреччині зайняті в сфері оптової та роздрібної
торгівлі. На другому місці сфера виробництва – 9,8%. На
третьому енергетика – 7,9%. Фінанси і страхування
займають всього 2,6% [15, с.49].
Завдяки сполученню китайської і турецької ініціатив
Шовкового шляху Туреччина вийшла на восьме місце в
світі і шосте місце в Європі за довжиною високошвидкісних магістралей [23]. Разом з тим слід зазначити, що,
незважаючи на розширення співпраця КНР і Туреччини
в форматі BRI, китайські корпорації поки позбавлені від
домінування в якомусь секторі турецької економіки. Так,
з 28 іноземних компаній, з якими турецький уряд уклав
контракти на проведення залізничних робіт, тільки
4 представлені Китаєм, інші – діловими колами Іспанії,
Італії, Франції, Німеччини, США, Японії і Південної
Кореї [9, с.121]. Інтерес Анкари до співпраці з Пекіном
підсилює той факт, що на відміну від західних партнерів
Туреччини, Китай проявляє готовність ділитися технологіями, що відповідає стратегічним завданням, поставленим турецьким керівництвом [6].

Необхідно також приділити увагу відносинам Туреччини з Тайванем. Керівництво Тайваню ще в 2010 р.
розробило «дорожню карту» розширення співпраці з
Туреччиною. Були виділені чотири пріоритетні завдання: спрощення візового режиму; початок прямого авіасполучення між двома країнами; відкриття Тайванського
економічного і культурного представництва в Стамбулі,
який є діловим центром Туреччини; підписання угоди
про вільну торгівлю.
Турецько-тайванські відносини є об‘єктом пильної
уваги з боку Китаю, який висловлює невдоволення будьяким розширення контактів між сторонами. Регулярні
заяви Анкари щодо прихильності «політики одного Китаю» не усувають настороженості Пекіна в цьому питанні. Турецькі експерти зазначають, що КНР не заперечує
проти розвитку відносин між Тайванем, з одного боку, і
США, Японією або Німеччиною, з іншого боку. Однак
будь-яка спроба Анкари і Тайбея полегшити візовий
режим або налагодити пряме авіасполучення викликає
протести китайської влади [20].
У 2013 р. Туреччині і Тайваню вдалося налагодити
спрощене отримання віз, а з 2015 року авіакомпанія Турецькі авіалінії почала здійснювати прямі рейси в Тайбей. Проте, Анкара враховує позицію Пекіна і шукає
компромісні варіанти поглиблення зв‘язків з Тайванем.
Влада Тайваню пропонувала Туреччині підписати угоду
в області авіації, але Анкара наполягла на тому, що домовленість про співпрацю і прямих рейсах буде укладена між двома авіакомпаніями – THY і тайванської
EVA Air як членами міжнародного авіаційного альянсу
Star Alliance. Коли в 2018 р. THY почали здійснення
прямих вантажних рейсів в Тайбей, Китай спочатку забороняв використовувати свій повітряний простір для
таких рейсів. Турецьким літакам доводилося підлітати
до Тайваню через В‘єтнам, що подовжувало тривалість
польоту на дві години [20, с.97].
Розвиваючи співробітництво з Тайванем, Анкара змушена враховувати позицію Пекіна, проявляти обережний
підхід і шукати компромісні формули. Активізація турецько-китайських відносин останніх років посилює прагнення турецького керівництва уникати конфліктів з
Пекіном, тим більше що в стосунках двох країн вже
присутнє уйгурське питання, повністю усунути яке навряд чи буде можливо. Ще одним поширеним аспектом
турецького погляду на відносини двох країн є порівняння
Туреччини і Китаєм. У Туреччині та КНР багато спільного: дві країни з давньою історією, багатою культурою і
особливою цивілізацією; в XX столітті їх роль на світовій
арені була сильно обмежена; швидко розвиваються економіки; прагнуть відігравати активнішу роль в глобальному
порядку; стикаються зі схожими стратегічними проблемами; залежні від поставок природних ресурсів; потребують багатосторонньої стратегічної співпраці; займають
схожі позиції з багатьох подій в світі; піддаються тиску і
погроз санкціями з боку США. (Свистунова 2020).
Відносини Туреччини з Китаєм важливіші, ніж варіант,
який слід пам‘ятати, коли потрібні альтернативні
партнери. Китай друга (після США) економіка світу за
номінальним ВВП, перша за ВВП з паритету купівельної
спроможності та є найбільшою економікою в Азії. Це
одна з п‘яти постійних членів Ради Безпеки ООН і ядерна
держава. Тому Китай є важливою дійовою особою, яку
Туреччина розглядає не лише з точки зору двосторонніх
відносин, а й у регіональному та глобальному масштабі.
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В останні роки Анкара і Пекін помітно поглибили
соціокультурні зв‘язки. У турецьких університетах з‘явилися відділення китаїстики і китайської мови. З 2008 р.
в Туреччині діє Інститут Конфуція. Розширилося вивчення турецької мови в університетах Китаю. Обидві
країни надають стипендії для іноземних студентів. У
2019 р. в Туреччині проходили навчання 2 000 студентів
з Китаю. За період з 2016 по 2018 р. стипендії на
навчання в Китаї отримали 100 турецьких студентів [12].
Важливим фактором, що впливає на привабливість
китайської освіти, є грамотно вибудувана культурна
дипломатія, що поєднує в собі поширення власної мови і
культури і заохочення їх вивчення через наявність ряду
державних програм.
Освітнє співробітництво відбувається не тільки у
цивільних, а й у військових навчальних закладах двох
країн. Так, в 2018 році було підписано угоду про
співпрацю між Поліцейської академією Туреччини і Національним поліцейським університетом Китаю. Документ передбачає стажування для студентів, викладачів і
науковців, проведення спільних симпозіумів та виконання спільних досліджень, обмін досвідом в галузі викладання і дослідницької роботи [24].
Будучи першою за чисельністю населення країною в
світі, Китай, на відміну від інших країн з високими
темпами економічного зростання, традиційно не відчуває потреби у трудових мігрантах для виконання низько
кваліфікованої роботи. Внутрішні трудові ресурси
Китаю були достатні, і низько кваліфікована недорога
трудова сила, яка становить значну частину міграції в
світі, не відіграє великої ролі в міграційних потоках
Китаю. Мігранти з Китаю також є переважно висококваліфікованими кадрами. Трудова міграція в КНР
більше відображається у внутрішній міграції: більшість
внутрішніх мігрантів – люди, які їдуть в найбільш
розвинені регіони країни для заробітку [5].
Освітня міграція і залучення іноземних студентів є
важливим інструментом м‘якої сили сучасних держав.
Роль освітньої міграції особливо важлива для формування позитивного образу держави, так як в процесі
навчання студенти розвивають світогляд, здобуваючи
знання, емоційний досвід і навички критичного мислення
в інший країні. Однак, поряд з формуванням позитивного
образу Китаю, його культури і способу життя, на сучасному етапі освітня міграція виконує для Китаю ще одну
важливу функцію. У сучасному світі, де торгівля перестає
бути двигуном розвитку, залучення іноземних студентів
до Китаю є необхідністю для через «брак талантів» [26].
Зростання кількості мігрантів з розвинених країн в
Китай, а також зростаючі потоки міграції між Китаєм і
країнами, що розвиваються вказують на не універсальність прийнятої в сучасній науці світ-системної
парадигми дослідження міжнародної міграції. Згідно з
цією парадигмою, основний зміст міжнародної міграції
полягає в потоках мігрантів з країн периферії до центру –
найбільш розвинених країн світу. Вирішальним фактором, що впливає на міграцію, є структура світового
капіталістичного ринку [21, с.444]. Тобто, основний
потік йде з Півдня на Північ, а головна причина цієї
міграції – нестача робочої сили на Півночі і її надлишок
на Півдні. Однак у випадку з Китаєм ця парадигма працює не завжди, бо Китай, будучи представником Півдня
і офіційно належить до розряду країн, що розвиваються,
привертає все більшу кількість міжнародних мігрантів.
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При цьому більшість цих мігрантів не відноситься до
категорії низько кваліфікованої робочої сили, а нестача
останнього в великих китайських містах і промислових
зонах компенсується за рахунок внутрішньої міграції,
спрямованої з сел і найменш розвинених регіонів країни
до великих міст і найбільш розвинених провінцій [5].
Через епідемію нового типу коронавірусу (Ковід-19),
яка вразила увесь світ у 2020 році, туристичний сектор
зазнав негативних наслідків, але він набере обертів у
постіепідемічний період, як очікується, у розмірі одного
мільйона туристів. (нагадаємо, що у 2018 р. Китаю до
Туреччини прибуло – 394 тис. 109 туристів; у 2019 р. –
426 тис. 344 туристів) [18].
Висновки. Тож, незважаючи на позитивний дискурс
Анкари і Пекіна щодо співпраці в рамках BRI, переговорний процес далекий від завершення. Сторони так і
не розробили «дорожню карту» повного стикування
своїх ініціатив і вважають за краще залишатися в форматі взаємодії за конкретними проектами. Анкара переважно зацікавлена в китайських інвестиціях в транспортну, перш за все залізничну, інфраструктуру Туреччини.
Влада країни також не готова на фінансові потоки, нехай
навіть значні, натомість надає Пекіну переважні права
на отримання вигідних тендерів щоб уникнути боргових
пасток та інших ризиків, з якими вже зіткнувся ряд
азіатських країн – партнерів КНР по BRI. У подібних
умовах Пекін дотримується тактики «чекати і спостерігати», особливо з урахуванням низької прогнозованості
розвитку військово-політичної ситуації на Близькому
Сході. Іншими словами, умови і масштаби інтеграції
Туреччини в BRI залежать від готовності обох сторін до
поступок і здатності вести конструктивний політичний
діалог на високому рівні. Разом з тим відносини з
Китаєм займають все більше місця в громадському
дискурсі в Туреччині, що відображає тенденції довгострокового характеру. Це не означає відмови Анкари від
західного вектора своєї зовнішньої політики, але розширює спектр можливостей Туреччини на світовій арені.
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CHINA-TURKEY: ASPECTS OF SYMBIOTIC DIALOGUE
The purpose of the study is to reveal the features of modern symbiotic relations between China and Turkey. The article
examines the problems of dialogue, which includes various areas of interaction: the commonality of ideological attitudes in the
conceptualization of the sacredness of Heaven, linguistic borrowings, marriage unions of elites, historical conquests and the
expansion of modern economic cooperation. The development of a modern strategic partnership between the two countries,
transformation processes in the transport structure, energy, technologies are presented in more detail. Attention is paid to
relations between Turkey and Taiwan and China’s position in these processes. In considering the issue of strengthening the
socio-cultural ties between Ankara and Beijing, the action of «soft power» is substantiated – educational migration and the
attraction of foreign students to integration cooperation, the emergence of a department of Sinology and Chinese language in
Turkish universities, the functioning of the Confucius Institute.
The study used general theoretical methods – analysis and synthesis, comparison, the principle of determinism, the method
of analogy, the historical method, the world-system approach. The scientific novelty lies in the interdisciplinary consideration
of the issue of Chinese-Turkish relations, which is little studied in domestic socio-philosophical academic community, with the
involvement of modern works of scientists from different countries. As a result of the study, the features of relations between
China and Turkey were revealed, the logic of actions of the leaders of the two countries in the issue of strategic cooperation
was substantiated. It was emphasized that relations with China occupy an increasing place in the public and scientific
discourse of Turkey, which reflects the tendencies towards long-term partnership, and also expands the range of Turkey’s
opportunities on the world stage. The theoretical significance of the study is that the results obtained will help to better
understand the nature of relations in modern integration processes, and the results can also have practical application in
social philosophy, oriental studies, political science and cultural studies.
Key words: sacredness of Heaven, marriage unions of elites, international economic integration, diplomatic relations,
strategic partnership, Turkish-Taiwanese relations, Chinese-Turkish relations.
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МИТРОПОЛИТ АНДРЕЙ ШЕПТИЦЬКИЙ
ПРО РОЛЬ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ У НАЦІОНАЛЬНОКУЛЬТУРНОМУ БУТТІ НАРОДУ
Аналізується бачення митрополита Андрея Шептицького місця і ролі інтелігенції у національнокультурному розвитку українського народу в період відсутності національної держави. Доведено, що позиція
А. Шептицького базується на християнському віровченні і спрямована на подолання міжпартійної
боротьби, яка утруднює національно-культурний поступ. Розглянуто меценатську діяльність митрополита
у ділянці культури.
Ключові слова: інтелігенція, еліта, культура, національно-культурне буття, християнське віровчення.
Актуальність дослідження. Кожен народ розвивається в рамках певного цивілізаційного простору, який
формується під впливом, як зовнішніх, так і внутрішніх
чинників. Ззовні кожна нація відчуває впливи іноземних
держав і, в ході безпосередніх контактів, переймає від
них, кращі взірці їхнього культурного надбання. Проте,
власна культура народу формується під впливом різноманітних внутрішніх факторів, зокрема, релігійних вірувань, традиції, звичаїв. Провідне місце у формуванні
цивілізаційного вибору народу належить культурній
еліті – інтелігенції, яка виконує роль не лише будителя
нації, а й її будівничого. Роль культурної еліти особливо
посилюється в період відсутності власної національної
держави. Іван Котляревський, Руська трійця, КирилоМефодіївське Товариство, Іван Франко, Леся Українка,
представники «розстріляного відродження», рух шестидесятників – це далеко не повний перелік представників
української культурної еліти, які мали визначальний
вплив на формування українства. В даному контексті
актуальним постає питання дослідження позиції Митрополита А. Шептицького щодо ролі інтелігенції у національно-духовному розвитку українського народу, який в
у першій половині ХХ століття залишався бездержавним.
Мета дослідження полягає у з‘ясуванні позиції Митрополита щодо місця та ролі культурної еліти у відродженні національно-культурного та духовного буття
української нації.
Джерельну базу дослідження становлять пастирські
листи, звернення А. Шептицького та його епістолярна
спадщина. У роботі використані матеріали монографій
Л. Гентош та К. Королевського в яких містяться відомості, стосовно аналізованої проблематики.
Виклад основного матеріалу. Андрей Шептицький
посів Митрополичий Престол Української Греко-Католицької Церкви у 1901 році і очолював її до кінця свого
життя (1944 р.). Цей період був для Галичини надзвичайно складним, як у політичному, соціально-економічному, так і в релігійно-духовному та культурному аспектах. Відсутність власної національної держави, політика
польського уряду, спрямована на асиміляцію українців
справляли несприятливий вплив на національно-культурний розвиток українського народу. Складна внутрішня
суспільно-політична ситуація спонукала до її вирішення.
Єдиною впливовою інституцією в Галичині в зазначений
період була УГКЦ, яка виконувала роль не лише духовного провідника, а й національно-патріотичного лідера,
формуючи релігійність, духовність, моральність, патріо-

тизм та систему ціннісних орієнтирів галицьких українців, в чому вбачала свою місію. Багатоаспектна діяльність УГКЦ потребувала залучення до праці кращих
представників українського народу – культурної еліти на
яку покладалось завдання збереження та примноження
культурного надбання та національної ідентичності
українців. Власне, Митрополит А. Шептицький, з перших днів свого перебування на Митрополичому Престолі, поставив перед собою, Церквою та інтелігенцією
завдання вирішити назрілі проблеми згідно засад християнського віровчення.
Наприкінці ХІХ, а особливо, на початку ХХ століття
на українські терени проникають соціалістичні ідеї, які,
базуючись на матеріалістичному уявленні про світобудову, відкидають основні догмати християнського віровчення. Ці ідеї, до певної міри, заполонили уми багатьох
представників української інтелігенції, яка поставила
перед Митрополитом питання: «Якою дорогою він піде і
поведе народ?». Це питання виникло скоріше як прагнення отримати підтримку Митрополита, як глави Церкви, а реакція А. Шептицького була заздалегідь відомою.
Розуміючи значення культурної еліти у національному
розвитку та усвідомлюючи, що для багатьох її представників його аргументація звучатиме непереконливо і видаватиметься слабкою, Митрополит у Пастирському
посланні «До Української інтелігенції» дає вичерпну
відповідь на поставлене питання: «Як у кожній праці і в
кожному слові, так і в цьому моєму письмі я шукаю
лише добра народу, щодо якого я почуваюся до важних і
святих для мене обов‘язків. Ті обов‘язки накладає на
мене не лише моє становище митрополита, але і торжественна присяга, зложена в день вступлення в монастир,
що буду відповідно до моїх сил працювати для добра
української суспільности, а найбільше саме переконання, що ставляє мене в ряді громадян-патріотів, із яких
хотів би я бути найліпшим» [1, с.269-270]. Нагальна
праця для добра українського народу потребувала порозуміння між усіма суспільними верствами. Навіть самозречена праця для добра спільноти не може принести
плодів і досягти успіху, бути просто безкорисною, якщо
в ній бракує порозуміння, а його можна досягнути, на
думку Митрополита, у простий спосіб – йдучи однією
дорогою. А. Шептицький визначає її однозначно як:
«Дорогу, якою сам іду, знаю від давна і добре…Дорога
та, це дорога Закону Божого, Христової любови, церковної праці, християнської організації, застосованої до
потреб нашого народу й часу» [1, с.270]. Отже, Митро-
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полит вбачає можливість порозуміння між Церквою та
культурною елітою лише за умови визнання останньою
догматичних засад та морально-етичних цінностей християнства як фундаментальних у національно-культурному бутті народу. Водночас, він застерігає українців від
некритичного, доволі часто неусвідомленого, сліпого
сприйняття теоретичних доктрин та псевдонаукових
теорій, які озвучуються, часто нікому не відомими в
українському середовищі «вчителями». Митрополит у
Пастирському листі «Про солідарність у громадському
житті» (1906 р.) зазначає, що: «Противники віри так
уміють украсити світлом науковости, патріотизму, народного добра свої теорії – що ані не спостережемося, коли
нам накинуть приміром клич, що кожний добрий Русин
мусить бути соціалістом, атеїстом або чим там єще» [1,
с.354]. Такі агітатори та пропагандисти сіють сум‘яття в
суспільстві, а їх ідеї є чужими для української спільноти,
призводять до непорозуміння і ворожнечі і не сприяють
національному розвою.
Ідея соціалізму зазнає гострої критики Митрополита
у його Пастирському посланні «О квестії соціальній».
Піддаючи критиці теорію соціалістів, А. Шептицький
вказує на те, що вона суперечить християнським засадам
суспільного буття «…соціалістична система усуспільнення всякої власности приносить много інших фатальних наслідків. В конечности іде за тою блудною теорією
замішанє у всіх верствах суспільности, тяжка неволя і і
незносима зависимість від держави… ми християни рішуче відкидаємо яко блудний і шкідливий принцип соціалізму… Та теорія, після науки християнства, шкодить
убогим, котрих треба ратувати противиться природним
правам…» [1, с.151]. Натомість Митрополит пропонує,
як принцип суспільного устрою – християнську солідарність, що стане запорукою поступу.
Одним з найвидатніших культурних діячів Галичини
був Іван Франко, який прихильно ставився до ідеї побудови української держави на основі соціалістичних принципів. Відмінність поглядів І. Франка і А. Шептицького
засвідчує їх полеміка щодо засад побудови майбутньої
української держави. Зокрема, І. Франко піддав критиці
Пастирське послання Митрополита «О квестії соціальній» з позиції антиклерикала. Водночас, він високо оцінив Митрополита як новатора, що: «…почав призвичаювати нас до іншого тону, до інших форм, іншого
характеру, який панує в його посланнях… Він не промовляє так, як його попередники з-висока, авторитетно,
напущеним і ніби маєстатичним тоном, а говорить попросту, як рівний до рівних… Митрополит Андрій без
порівняння більше знає життя, сторож його дійсних інтересів і конфліктів, ніж його попередники… він далеко
ширше познайомлений із сучасною наукою… говорить
про ті речі як європеєць, він сам думає і силує думати
кожного, хто хоче розмовляти з ним» [2, с.215-216]. Авторитет І. Франка серед всіх українців був беззаперечним, а після його смерті перетворився у своєрідний
«культ». Попри те, антиклерикальні тенденції, що спостерігались у деяких його творах викликали занепокоєння
у середовищі духовенства. Зокрема, єпископ Констянтин
Богачевський у листі до А. Шептицького наголошує на
негативному впливі творчості І. Франка на народ і просить: «…виступити проти ширення «культу» атеїста в
народі нашому» [3, с.786]. Мотивом звернення до Митрополита, як зазначає автор листа, було: «…не бажання
боротьби з частиною безвірної інтелігенції, котра наро-
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чно розбиває Церкву Католицьку, – тільки звичайна запопадливість на будуче» [3, с.786]. У відповіді Митрополита на зазначений лист чітко простежується його
ставлення до І. Франка та його творчого доробку. Митрополит зауважує, що: «…якби атеїзм, матеріалізм і раціоналізм становили головне поле його творчості, тоді,
безумовно, ми явно заборонили б брати участь в його
культі не тільки духовенству, але і всім вірним… Але в
творчості І. Франка атеїзм і матеріалізм займає тільки
незначне, спорадичне місце, а головне місце займають
посередньо чи безпосередньо національні і патріотичні
теми» [3, с.791]. Безперечно, ці слова Митрополита засвідчують його ставлення до І. Франка, як національно
свідомої особистості та культурного діяча, творчість
якого пробуджує національно-патріотичні почуття в
українському середовищі. Взаємини між А. Шептицьким
та І. Франком важко назвати «теплими», швидше це
були стосунки між двома інтелігентами, які прагнули
відродити і зберегти українство, але кожен з них мав
своє бачення методів та способів такого відродження.
Очевидці засвідчують, що Митрополит, з метою подискутувати з певних питань, відвідував дім І. Франка [2,
с.214]. У зрілому віці І. Франко, можливо під впливом
Митрополита, перейшов до більш поміркованої позиції.
На святкуванні свого Ювілею (1913 р.) він заявив»
«…нещастям нашого народу є те, що партія, для якої я
клав підвалини, захитала в народній душі основи християнського світогляду…Коли б я мав дати вам якусь
пораду на будуче, то я би вам, особливо молодим, радив
частіше сповідатися і приступати до святих Тайн, і в той
спосіб наближуватися до Бога» [2, с.214]. На урочистості
був присутній А. Шептицький, який виявив знак особистої пошани до І. Франка, взявши його під руку і під гучні
оплески присутніх, відпровадивши Івана Франка на почесне місце [2, с.214].
В значній мірі згуртуванню українців навколо ідеї
українського державотворення на засадах християнського віровчення перешкоджало існування в Галичині
кількох ідеологічно різноспрямованих політичних партій. Партія москвофілів (русофілів – радикалів) до якої
входили декілька священиків та соціалістів, вважала
Берестейську Унію згубною для українців. На думку
прихильників цієї партії, Унія перешкоджала культурному розвитку українського народу, а повернення до
православ‘я відображає інтереси народу. Ця партія виступала в опозиції до Митрополита. Партія москвофілів –
консерваторів налічувала в своїх рядах доволі значну
частку священнослужителів та представників інтелігенції. Ця партія мала два друковані органи – газету «Галичанин» і журнал «Церковний вісник». Під егідою партії
працювала фундація Народний дім у складі якої були
музей, бібліотека, дяківська школа, друкований орган
«Вісник народного дому». Партія, незважаючи на проросійську орієнтацію, відстоювала необхідність збереження католицької віри і стояла на поміркованій позиції.
Позицію повного примирення з поляками відстоювала
консервативна партія Барвінського. Антиклерикальна
Радикальна партія була досить не чисельною, а її члени,
виключаючи «абсолютних фанатиків», схилялись до
підтримки, запроваджених Митрополитом Андреєм інституцій суспільного та культурологічного спрямування.
Українська ліберальна партія стояла на позиції українського націоналізму та чітко висловлювала антиросійську
орієнтацію. Партія видавала найбільш поширену у Гали-
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чині газету «Діло» та підтримувала тісні контакти з Науковим товариством ім. Т. Шевченка. Під впливом
А. Шептицького Українська ліберальна партія щораз
більше набувала чітко вираженого католицького спрямування [4, с.102-103].
Існування на теренах Галичини цілого спектру політичних партій, що стояли на різних позиціях і відстоювали відмінні інтереси, вносило розкол у рядах української інтелігенції, яка була представлена у всіх партіях і, в
залежності від ідеологічних засад партії, у різний спосіб
вбачала подальший розвиток української нації. Перед
Митрополитом постає надзвичайно актуальне питання –
об‘єднати українську інтелігенцію навколо державотворчої ідеї, яка мала базуватись на християнському світогляді, національній ідентичності та патріотизмі. Працюючи
над розбудовою Католицького Союзу, А. Шептицький
сподівався на залучення до цієї акції значної частини
української інтелігенції. У листі до єпископа Василя
Такача, Митрополит зазначає. що наражаючись «…на
великі перепони з усіх сторін, але при Божій помочі надіюсь таки більше зв‘язати організаційно головно світську інтелігенцію з Церквою. Співпраця інтелігенції з
Церквою – це вимога хвилі супроти грозячої небезпеки
комунізму…» [3, с.820], це своєрідний знак часу, який
не можна проігнорувати.
Всі потенційні загрози для української спільноти
можливо подолати шляхом єдності та солідарності між
Церквою, політичною і культурною елітою та народом
«щоб ми всі до одного злучені єдністю віри і союзом
любови…ішли все дорогами правди і справедливости,
любови і спасення» [1, с.451]. Ідеалом національного
буття Митрополит вважав національну державу, яка
незважаючи на зовнішньополітичні чинники та внутрішні труднощі неодмінно повинна постати. Над завданням побудови національної держави повинен працювати
весь народ, який має на засадах християнського віровчення сформувати обставини майбутнього національного організму, у якому б гарантувалось щастя для всіх
громадян. Такою майбутня українська держава «…може
бути… тільки тоді, коли не буде цілістю, зложеною
штучно з різних і різнорідних частин, а подібним до моноліту організмом, себто тілом оживленим одним духом,
що з внутрішньої життєвої сили розвивається…з природи є здоровим, сильним, свідомим своїх цілей, не
тільки матеріальним, але й моральним тілом» [1, с.519].
Творчими засадами української держави мають стати
єдність і солідарність, як фундаментальні християнські
принципи суспільного буття.
Одним з державотворчих та, водночас, визначальних
елементів національної ідентичності є мова. Єдність
мови об‘єднує людей в одну спільноту. Засобами комунікації з покоління в покоління передаються знання про
культуру, традицію, релігію народу. Формування української літературної мови поставало перед культурною
елітою як невідкладне завдання. Завдяки зусиллям плеяди української інтелігенції – філологів, письменників,
поетів тієї доби, українська мова набула сучасного нам
звучання і стала важливою часткою самоідентифікації
українців. Поряд з мовою, яка в багатьох випадках є
швидше ознакою нації і і не завжди лежить в основі творення державного організму, А. Шептицький визначає
необхідність наявності у свідомості народу чинника волі
та патріотизму [1, с.531], як фундаментальних засад
державного будівництва. Зазначаючи, що питання пси-

хології нації практично не досліджене українськими
політиками, етнографами, соціологами, Митрополит
наголошує, що: «…свідомість української національності повстає під впливом праці патріотів так легко і скоро,
що треба б думати, що вона є виявом чогось, що глибоко
лежить у психіці народу» [1, с.532].
Дослідження позиції А. Шептицького щодо ролі
української інтелігенції у відродженні українства виявилось би не повним без аналізу особистого внеску Митрополита в розвиток української культури, який важко
переоцінити. У міжвоєнний період праця Митрополита
щодо духовної підтримки та фінансової допомоги закладам освіти і культури набуває небачених досі масштабів.
А. Шептицький надає фінансову допомогу на будівництво шкіл для українських дітей, розвиток культурних
установ, різноманітних культурних проектів та акцій,
особисто підтримує відомих українських митців, надаючи їм посильну матеріальну допомогу. В цілому, меценатська діяльність Митрополита, за умов надзвичайно
важкого економічного стану в умовах бездержавності,
стала одним з важливих чинників збереження та розвитку української культури [5, с.257].
Першим кроком Митрополита у справі відродження
української культурної спадщини стало заснування у
Львові Українського національного музею (1913 р.).
Митрополит високо цінував мистецькі твори та вироби
народних умільців, які вважав «відбитком вищої Божої
краси» [4, с.105] та колекціонував їх. До зібраної
А. Шептицьким колекції входили стародавні ікони, антимінси, тканини, сакральні речі. Саме з метою розмістити зібрані експонати та відкрити їх для всезагального
огляду й було створено музей, що розмістився у придбаному Митрополитом будинку. Очолив музей видатний
діяч української культури археограф Іларіон Свенціцький. В експозицію музею входили експонати, датовані
ХІІ століттям, оригінальні твори митців італійської
школи, колекція церковного одягу що містила сімейні
реліквії митрополитів Атаназія і Лева, портрети українських митрополитів, полотна українських художників з
їх автографами. В музеї розміщувалась зала для засідань
Консисторії та бібліотека, у якій зберігались стародавні
слов‘янські, грецькі, польські і латинські видання,,
книги старовірів, історична, богословська та полемічна
література [4, с.107]. Музей був справжньою гордістю
Митрополита, його «монументальним здобутком в культурній царині» (5, с.273). Загалом у міжвоєнне двадцятиріччя, Львів став осередком українського культурного
життя, яке розвивалося завдяки зусиллям А. Шептицького.
Митрополит не лише сприяв організації виставок творів
український митців, що набували широкого резонансу, а
й особисто підтримував фінансово українських художників, зокрема М. Сосенка та М. Бойчука, відправляв
молоді таланти на навчання за кордон [5, с.273-274].
Після входження західноукраїнських земель до складу
антитеїстичного СРСР, українське культурне середовище, під впливом радянськоїпропаганди, втрачає свій
колорит і українську національну спрямованість, а доля
більшості експонатів музею залишається не відомою.
Враховуючи їх сакральний характер, можна передбачити, що вони були просто знищені, як «шкідливі» для
радянського громадянина речі.
Формування української інтелігенції передбачало існування національного вищого навчального закладу у
якому могла б навчатись українська молодь, отримуючи
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знання у різних ділянках наукового пізнання. Питання
відкриття українського університету у Львові порушувалось Митрополит неодноразово. У своїй промові га засіданні Палати Панів австро-угорського парламенту Митрополит чітко ставить вимогу перед урядом відкрити
український університет, аргументуючи, що: «…справою цілком загального значення є, щоб заступленим у
парламенті націям було запевнене щонайменше мінімум
середників для їх культурного розвитку, у русинів це, на
жаль, ще не здійснилося…працювати для здійснення
принципу справедливості між народами означає завжди
допомагати великій ідеї в її реалізації» [3, с.587-590].
Завдання українського університету Митрополит визначав як двоєдине – здобуття знань у різноманітних наукових ділянках та формування культурної еліти на засадах
християнського віровчення. Саме такою – високоосвіченою, вихованою на морально-етичних християнських
цінностях, національно свідомою та патріотично налаштованою бачив Митрополит майбутню українську інтелігенцію. Вихована в такому дусі українська культурна
еліта мала стати генератором української національної
ідеї, консолідувати український народ та вивести його на
новий, вищий щабель національно-культурного буття.
Висновки. Посівши Митрополичий престол, А. Шептицький поставив перед собою, Церквою, культурною
елітою та народом завдання відродження та розвитку
національної культури, традиції, мови, духовності. До
вирішення цього завдання Митрополит прагнув залучити українську інтелігенцію, як культурного провідника народу. Незважаючи на наявність в тогочасному
українському суспільстві цілої палітри політичних партій, які стояли на різних ідеологічних позиціях, А. Шептицький, в ході дискусій і перемовин, прагнув згуртувати
довкола Церкви провідних діячів української культури
та залучити їх до процесу формування в українському
середовищі національних і патріотичних переконань,
християнських морально-етичних цінностей, які трактував як фундаментальні принципи національного буття.
Митрополит докладав максимум зусиль для розвитку
національної культури. За його фінансової допомоги
було відкрито Український національний музей у
Львові, експозиція якого була наповнена багатьма експонатами з власної колекції Митрополита. Меценатська
діяльність А. Шептицького перевищувала всі споді-
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вання. Він фінансував заклади освіти, культури, надавав
посильну допомогу молодим і талановитим українським
митцям. З метою формування нової української інтелігенції, Митрополит прагнув відкрити український університет в якому молодь не лише б здобувала освіту, а й
отримувала духовний вишкіл. Місію української інтелігенції А. Шептицький вбачав не лише в розвитку української культури, а й у формуванні національно-патріотичних почуттів українського народу, висловленні та
поширенні в українському середовищі ідеї національної
держави у якій український народ осягне новий, якісно
вищий ступінь суспільного буття.
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METROPOLITAN ANDREY SHEPTYTSKY ABOUT ROLE OF THE INTELLIGENTSIA
IN THE NATIONAL AND CULTURAL LIFE OF THE PEOPLE
The vision of Metropolitan A. Sheptytsky of the place and role of the intelligentsia in the national and cultural development
of the Ukrainian people in the period of absence of the national state is analyzed. It is proved that A. Sheptytsky’s position is
based on the Christian faith and is aimed at overcoming the inter-party struggle, which hinders national and cultural progress.
The patronage activity of the Metropolitan in the field of culture is considered.
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ФЕНОМЕН ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
В СУЧАСНІЙ ЗАРУБІЖНІЙ ФІЛОСОФІЇ
У рамках цієї статті досліджено проблему відповідальності у працях провідних західних філософів та
особливості її взаємозв’язку з проблемами людської гідності та цінності особистості. Послідовно
переосмислено проблему людської гідності у контексті відповідальності особи та суспільства перед
викликами сьогодення, які обумовлені результатами діяльності людини, часто руйнівним впливом на
довкілля та екологію нашої планети. Відзначено необхідність забезпечення політичної відповідальності
усіма акторами (громадянами та представниками влади). Критично реконструйовано спроби утиску
прав, свободи та людської гідності у контексті нових глобальних викликів безпеці та страхів перед
майбутнім. Розглянуто зростання запиту на індивідуальну та колективну (універсальну) відповідальність
усіх соціальних груп на національному (державному) та глобальному рівнях, адже формування
співвідповідальності можливе за умови рівних соціально-економічних умов та політичних прав. Зазначено
також, що побудова конструкції колективної відповідальності базується на відповідальному відношенні
до своїх посадових обов’язків усіх акторів, а також створенні механізму контролю акторів з більшими
повноваженнями над результатами діяльності акторів нижнього рівня. Насамперед це стосується
управління об’єктами критичної інфраструктури та політичними акторами, яким делегуються не тільки
влада, а і відповідальність за вчинені дії. Крім того, питання людської гідності та відповідальності тісно
пов’язані у контексті громадянської відповідальності та політичної відповідальності громадян та влади.
Досліджено наближення реалістичної моделі відповідальності до ідеальної, що уможливить ефективне
впровадження колективної відповідальності на правах співідповідальності усіх її суб’єктів у межах
створення вільного, справедливого та гідного людини соціокультурного простору.
Ключові слова: людська гідність, права та свободи, морально-етичні норми, індивідуальна,
колективна, громадянська та політична відповідальності, дискурсивна етика, екологічна етика, етика
відповідальності.

Постановка проблеми і стан її дослідження.
Аналіз останніх публікацій показав, що подальший розвиток суспільства, людини відбувається разом із формуванням сучасних підходів до
загальнолюдських цінностей, серед яких можна виокремити дослідження таких сучасних науковців як: К.О. Апель, Д. Бьолер, Ю. Габермас, А. Гелен, В. Гьосле,
Г. Йонас, А. Єрмо-ленко, В. Кульман, М. Рідель.
Незважаючи на досить широкий спектр проведених
досліджень, питання поглиблення філософського дискурсу відповідальності в аспекті співвідношення її особистого та колективного вимірів та людської гідності не
втрачає своєї актуальності особливо за доби глобалізації,
віртуалізації людського буття, що й стало предметом
даної статті.
Метою статті є дослідження переосмислення європейською спільнотою феномену відповідальності та загальнолюдських цінностей під впливом подій Другої
світової війні у післявоєнному розвитку суспільства.
Методи дослідження, використані у процесі написання статті, передбачають застосування загальнонаукових
та емпіричних прийомів, що ґрунтуються на системному
підході. Крім цього, у процесі роботи застосовувались
такі загальні методи досліджень, як узагальнення та порівняння. У результаті проведеного аналізу визначено
основне коло питань, які виникають у рамках дослідження феномену відповідальності в сучасній зарубіжній філософії.

Виклад основного матеріалу. Певним рубіконом
переосмислення (насамперед в сучасній європейській
філософії) питання людської гідності, рівності, свободи
та відповідальності стали події Другої Світової Війни,
коли окрім безпосередніх військових втрат, досить велика кількість людей зазнала як фізичних, так і моральних травм, страждань та принижень. Через силове насадження ідей меншовартості серед багатьох народів
Європи та світу відбувалося фізичне знищення, нелюдські тортури та поневіряння у концтаборах цілих народів, сегрегація у населення на окупованих територіях і
знецінення не тільки загальнолюдських морально-етичних норм, а і самого життя. При цьому вкрай гостро постало питання відповідальності людини за свої вчинки
щодо інших. Адже найстрашнішим у тих подіях було те,
що вказані звірства здійснювалися на теренах високої
цивілізації, високоосвіченими людьми і в умовах, коли
така жорстокість не мала ніяких виправдань та підстав.
Після закінчення жахіть війни людство надало належну
оцінку тим подіям та зробило висновки щодо питань
відповідальності за ганебні вчинки та приниження людської гідності. Так, вже 10 грудня 1948 року Організацією Об‘єднаних Націй було прийнято «Загальну декларацію прав людини», яка починається з таких слів: «всі
люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності
та правах» [7, ст.1]. Вказане стало поштовхом до включення в основні Закони багатьох країн положень щодо
цінності людської особистості та людської гідності, що
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накладає в свою чергу певний рівень відповідальності як
на особистісному рівні, так і на рівні політичної, військової еліти за прийняті рішення щодо кожного громадянина своєї країни і людини в цілому. Як наголошує К.О. Апель у своїй класичній роботі «Дискурс та відповідальність», «слово відповідальність має одне чітке значення, де кожний отримує публічно визначені результати своєї діяльності і це знає: політик – з успіху,
фабрикант – з ринку, службовець – з критики начальством, робітник – з контролю за наслідками своєї роботи
тощо», а тому «ця реакція на здогадні надмірні вимоги
постконвенціональної, визначальної для всього людства
етики відповідальності вельми точно ілюструє політичний вихідний пункт для дискурсивної етики в наш час»
[1, с.405], коли співвідповідальність починає характеризуватися політичною відповідальністю усього суспільства. А для високого рівня відповідальності окрім посадових обов‘язків людина повинна мати моральність та
гідність. Ось чому питання людської гідності все більше
переходить із морально-етичної площини у правову, що
робить питання людської гідності суб‘єктом нормативно-правових відносин, а тому виконання та дотримання
норм і положень переходить із морального (природного)
права у юридичне. Крім того було доопрацьовано норми
права, що стосується злочинів проти людства, для посилення відповідальності за заподіяне проти мирного населення під час військових дій, політичних репресій
тощо.
Як відзначає Ю. Габермас, питання декларування
«людської гідності» та «цінності людської особистості»
стало «відповіддю на заподіяні нацизмом масові злочини і на масові жертви Другої світової війни» [9]. Ось
чому Ю. Габермас, досліджуючи питання «концепту
людської гідності та реалістичної утопії прав людини»,
звертає увагу на те, що «права людини вкорінені в універсальному змісті моралі», а тому «за самою своєю
правовою суттю вони покликані служити захисту людської гідності, що має своєю необхідною конотацією, з
одного боку, самоповага, з іншого – соціальне визнання
міжнародного статусу демократичного громадянства», а
«звідси – необхідна співвіднесеність з поняттям реалістичної утопії, невід‘ємною метою якої є здійснення соціальної справедливості, притаманної самим інститутам
демократичного конституційного держави» [9]. Підтвердженням тези про те, що людство тільки намагається
дійти до абсолютного забезпечення основоположних
прав, свобод та гідного життя усіх людей є реальність, в
якій присутні і військові конфлікти, і громадянські
війни, і дії політичних еліт під час заходів із втримання
влади. Також людство не викорінило конфлікти на національному, релігійному та культурному рівнях, в рамках
яких також відбуваються утиски прав та свобод, а також
незабезпечення достатніх рівнів гідності та цінності
людської особистості у соціокультурних, побутових та
політичних сферах.
Важливим складовим елементом дотримання високого рівня не тільки основних прав і свобод кожної людини, а і людської гідності та цінності людської особистості виступає забезпечення належного рівня соціальної
справедливості, що стосується «нестерпних соціальних
умов і маргіналізації бідних соціальних класів; нерівно-
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сті жінок і чоловіків при виборі місця роботи; дискримінації приїжджих, а також мовних, релігійних і расових
меншин» тощо [9]. А це, на наш погляд, можна досягти
лише за умови наявності відповідної політичної справедливості, коли людина-громадянин має політичні інструменти впливу на державну політику. Ось чому важливим є не тільки декларація, а і її практична реалізація.
Йдеться про можливість для людини почуватися вільною, рівною, гідною в усіх сферах суспільного та персонального буття та бути при цьому відповідальною за
вчинки як на рівні адміністративного та кримінального
права, так і на рівні морального (природного). Ю. Габермас наголошує, що «гідність людини – це сейсмограф,
який показує, що права – і саме права, які повинні дати
громадянам політичну спільність, дозволивши їм поважати один одного як членів добровільної асоціації вільних і рівних, – що вони конститутивно для демократичного правопорядку, а тому «лише забезпечення цієї
категорії прав людини створює статус громадян, які як
суб‘єкти рівноправності правомочні претендувати на те,
щоб бути шанованими в їх людську гідність» [9]. При
цьому необхідно враховувати, що «права людини являють собою реалістичну утопію, оскільки вони не прикрашають більше соціально-утопічну картину колективного щастя, а укорінюють ідеальну мету справедливого
суспільства в самих інститутах конституційного держави» [10]. Тобто, ще рано говорити про всеохоплююче
дотримання\забепечення прав та свобод кожної окремої
людини, а мова йде лише про прагнення досягнення
високого рівня, особливо, коли є «протиріччя між розширенням риторики прав людини, з одного боку, і їх
зловживанням в якості допоміжного легітимаційного
знаряддя владної політики – з іншого» [9], що на сьогодні має місце як на внутрішньо-державному рівні, так і
стосовно цілих країн.
Коли через питання організації безпеки та захисту з
боку держави та\або кількох держав здійснюється наступ на базові права і свободи громадян (прикладами
використання цих аргументів є боротьба з міжнародним
тероризмом проти окремих громадян та цілих країн, військовою агресією та протистояння певних політичних
блоків та систем) і при цьому питання відповідальності
влади (насамперед політичної) за вказані дії суттєво
знижується. Важливим та актуальним для нашого сьогодення постає й тлумачення Г. Йонасом формування
етики майбутнього через евристику страху, коли «філософія моралі мусить спершу просити поради у наших
страхів, а не в наших бажань, аби знати що ми насправді
цінуємо», бо «нам потрібна загроза образові людини –
загроза цілком специфічного характеру, – аби ми, жахаючись цього, пізнали б істиний образ людини», адже
«ми лише тоді дізнаємося про те, що поставлено на карту, коли знаємо, що воно поставлено на карту» [8, с.50].
Отже, питання безпеки та загострення людських страхів
тільки розширюються завдяки сучасним цифровим та
інформаційним технологіями, які є у владних акторів,
оскільки «багато з того, що на нас може очікувати, є радше предметом страху, ніж надії» [8, с.336].
Але поряд зі страхами йде і надія, а тому Г. Йонас
відзначає, що «оскільки страх міститься у відповідальності не меншою мірою, ніж надія, оскільки він менш
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прозорливий, і навіть у найкращих колах має погану
моральну та психологічну репутацію, ми зобов‘язані
вимовити ще раз слово на його захист, адже сьогодні
потребуємо його більше, ніж за інших часів – коли людство, з упевненістю у позитивному поступі людської
історії, вважало його слабкістю малодушних та заляканих» [8, с.338], бо «предмет нашої відповідальності досить-таки вразливий, тож страх за нього цілком природний» [8, с.338]. Тобто, політичними акторами використовуються / експлуатуються нові образи, меми
людських страхів, але етику відповідальності необхідно
ототожнювати з надією у майбутнє. На жаль сучасний
етап цивілізаційного розвитку суспільства додав до традиційних засобів та інструментів, використання яких
може знищити усе людство (хімічна, ядерна зброя та
засоби доставки) нові, серед яких можна відзначити,
цифровізація, віртуалізація, роботизація технологічних
процесів управління, моніторингу об‘єктів критичної
інфраструктури (енергетика, транспорт, медицина, переробна промисловість).
Отож, та швидкість та стрімкість сучасних глобальних змін вселяють певною мірою не тільки гордість за
створене, а й страхи, що буде далі, адже разом із зростанням рівня просвітництва зростає усвідомлення вже
скоєного людством в усіх сферах. Висока інтенсивність
господарської діяльності людини та збільшення кількості населення на планеті, коли «масштаби, а також наслідки та побічні наслідки нашої колективної діяльності,
пов‘язаної з наукою, індустріальною технікою і господарськими трансакціями день у день збільшуються і
стають непередбачуваними для індивідів», а також
«людські взаємостосунки, які належать до сучасних світових комунікацій, стали непроглядними, анонімними та
незбагненними» [2, с.404]. Загалом усе вказане вище
стало впливати на довкілля (перевантажувати можливості природи до саморегуляції та самовідновлення), що
призвело до втрати природнім середовищем рівноваги та
поширення природніх катаклізмів, змін усталених природніх явищ. Це зумовило появу нового типу небезпек –
екологічної та небезпеки навколишнього середовища.
Тобто людство підійшло до тієї межі, коли певні дії можуть призвести до загибелі самої планети Земля та людства в цілому. А тому «парадокс сучасної ситуації, за
Апелем, визначається також взаємовідношенням науки
та етики і полягає в тім, що нагальна необхідність наукового раціонального обґрунтування норм і цінностей не
може бути реалізованою в межах сучасної науки, скерованої принципом «свободи від цінностей» [5, с.27]. Тобто,
настають передумови до переосмислення феномену
відповідальності як персональної, так і колективної – на
рівні усього суспільства, оскільки «вперше в історії
перед людьми практично постало завдання взяти на себе
спільну відповідальність за наслідки своєї діяльності в
глобальному масштабі» [5, с.25]. При цьому необхідно
враховувати, що на сучасному етапові цивілізаційного
розвитку суспільства відбуваються значні трансформації, в рамках яких відбувається перехід від того, коли
меншість підпорядковується більшості (елементи терпимості), до того, коли рішення приймається на засадах
консенсусу усіх членів суспільства на основі аргументованого діалогу\дискурсу (елементи толерантності), а

тому «згода, яку можна було досягти в необмеженій комунікативній спільноті, і є гарантом об‘єктивності й достеменності пізнання, що заступає кантівську ідею трансцендентальної «свідомості взагалі» [5, с.34].
Як справедливо наголошує А. Єрмоленко у вступі до
його «Комунікативної практичної філософії», зміна парадигми новітнього філософування здійснюється шляхом переходу від «філософії свідомості» до «філософії
комунікації» та від соціології, заснованої на цілераціональності, до соціальної теорії комунікативного дії»,
коли «діагнозом сучасної епохи» постає «втрата сенсу»,
«втрата орієнтації», «втрата цінностей», «що стало наслідком тотальної експансії науково-технічної цивілізації,
технічного розуму, в усі області людського буття, «колонізації життєвого світу» та дегуманізації дійсності»,
комунікативна етика, в свою чергу, «досліджує можливості регуманізаціі суспільного розвитку, розглядаючи
себе як етику відповідальності» [4, с.13,14], а феномен
відповідальності стає важливим елементом нового філософського дискурсу в сучасній зарубіжній філософії.
Зважаючи на це, «дослідження сучасного суспільства
представниками комунікативного напряму в західній
філософії здійснюється в термінах кризи «технічної цивілізації», а саме: «забруднення навколишнього середовища, загроза термоядерної катастрофи, структурні протиріччя, панування технократичних цінностей» [4, с.14]
тощо. До того ж сучасний розвиток суспільства продукує
появу нових викликів, а саме: створення штучного інтелекту та широке впровадження робототехніки, штучного
інтелекту та Інтернету речей у системи управління та
контролю в технологічні процеси функціонування об‘єктів критичної інфраструктури перш за все телекомунікаційної, транспортної, енергетичної, медичної сфер. В
таких умовах рівень відповідальності тільки зростає, адже
від однієї людини може залежати існування всіє людської
цивілізації. Отже, особливого сенсу набуває започаткована К.-О. Апелем та його учнями комуні-кативна етики
відповідальності. І йдеться про вкорінені ціннісні переорієнтації та духовно-моральне оновлення суспільства через
можливість мирного, толерантного, відповідального розв‘язання політичних, національних конфліктів, вирішення
екологічних проблем. Адже людська гідність та примус
не дуже корелюються в умовах високого рівня відповідальності усіх членів суспільства перед сучасними викликами, що постають перед суспільством на глобальному
рівні. Отож саме дискурсивна етика як етика відповідальності наповнює новим змістом такі поняття як «відповідальність», «справедливість», «свобода», «зрілість» та
«суверенність особистості», «обов‘язок та сумління».
Більше того, основні норми етики відповідальності мають
набувати практичного сенсу через побутування в моральній свідомості та інституціях демократичного суспільства.
А тому «головною проблемою нагальної сьогодні
планетарної етики відповідальності є те, що вона має бути
здатною якось покласти край невідповідності між
величезним потенціалом і поширенням технічної діяльності (Machenkönnen) і конвенціональною мораллю людини» [1, с.410]. К.-О. Апель наголошує про те, що «нова
вимога, яка полягає в тому, що ми повинні взяти на себе
відповідальність за майбутні (як наукові й технологічні,
так і політичні й економічні) наслідки та побічні наслідки
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нашої колективної діяльності, постає, як мені здається,
вочевидь, як заповіт постконвенціонального та посттрадиційного типу універсалістської етики» [2, с.417]. Так,
Г. Йонас епіграфом для своєї книги «Принцип відповідальності. У пошуках етики для технологічної цивілізації» взяв такі слова «остаточно розкутий Прометей, якому
наука надає не знані досі ще сили, а економіка – нечувані
стимули, закликає до етики, щоб через добровільне
підкорення їй приборкати свою могутність, аби ця
могутність не обернулася для людини лихом» [8]. В свою
чергу А. Гелен в своїх працях «Філософія інституцій» і
«Мораль та гіпермораль» звертає нашу увагу на те, «що
ніхто не в змозі поза суспільно-інституціональною
позицією, яку він посідає чи по той бік її, чи по той бік
ролі або функції, яку виконує, нести відповідальність» [2,
с.417], не тільки індивідуальну, а і найголовніше –
колективну. Певним раціональним зерном є те,що дійсно
людина може нести відповідальність тільки в певних
рамках. Але, з іншого боку, вказані А. Геленом межі
відповідальності можуть бути розширені на рівні
комунікації громадянин – держава, коли певний відсоток
відповідальності (універсальної) покладається на політиків, які формують порядок денний, здійснюють управління державою, контроль та моніторинг за діями посадовців, відповідальних за певний напрям робіт, адже
«раціональність дії у принципі підпорядкована раціональності системи, а тому агенти діяльності не в змозі контролювати результати своєї колективної діяльності, а
отже і перейняти на себе відповідальність» [2, с.417].
Дійсно, питання універсальної відповідальності є досить складним, адже її конструкція будується на основі
відповідальності кожного окремого актора, і, на наш
погляд, є схожою на певний механізм, робота якого залежить від «кожного гвинтика», а тому повинна існувати
певна ієрархія акторів, які несуть певну відповідальність
за закріплений за ними напрям. Вказане повинно стосуватися як виробничої і наукової ієрархії, так і політичної,
де політики виступають певними акторами колективної
універсальної відповідальності, якими їх наділяють
виборці, а вони в свою чергу формують та виконують
певний порядок денний. Так, Г. Йонас пропонує такі
версії категоричного імперативу – «чини так, щоб наслідки твоєї діяльності узгоджувались із продовженням
справжнього (echten) життя на Землі»; чи в негативній
редакції: «чини так, щоб наслідки твоєї діяльності не були
руйнівними для майбутньої можливості такого життя»; чи
просто: «не зашкодь умовам для продовження людства на
Землі» [1, с.412]. Вказані положення виступають імперативом «онтологічно-біологічної етики, яка обґрунтовується самоствердженням буття, чи еволюцією життя», яка
в свою чергу «не в змозі обґрунтувати більше, ніж те, що
життя має бути збережене» [1, с.412], що на наш погляд є
певним спрощенням підходу до етики відповідальності
через екологічну етику, хоча і питання відповідальності
через бережне становлення до природи є позитивним і
правильним.
Але при цьому Г. Йонас відзначає, що окрім вказаного, досить значне навантаження на природу та екологію відбувається через стрімке зростання кількості населення, особливо це стосується слаборозвинених країн, де
питання екологічної етики, етики збереження та етики
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відповідальності за майбутнє нашої спільної планети
поступається проблемам фізичного виживання населення,
відсталим технологіям і проходження повз останніх
досягнень науки та техніки. На сьогодні є території, де
немає електрики, питної води та харчів. В таких умовах
цим людям дуже важко пояснити основи колективної
(універсальної) відповідальності в питаннях екології та
навколишнього середовища. Але, не зважаючи на це,
К.-О. Апель наголошує на тому, що «лише етика, яка
обґрунтовується принаймні також трансцендентальнопрагматичною рефлексією на основі прав і обов‘язків усіх
членів ідеальної комунікативної спільноти, в змозі обґрунтувати солідарність через рівноправність і співвідповідальність усіх членів ідеальної комунікативної спільноти
людства» [1, с.412]. На сьогодні перед людством постає
багато викликів, породжених, на жаль самою людиною,
які потребують солідарної дії усіх рівноправних членів
суспільства, що підпорядковується одній меті. Що
вимагає не тільки рівних соціальних та політичних прав
на рівні глобального суспільства. І найголовніше, вказане
повинно бути наближеним до ідеального рівня, коли усі
актори є відповідальними за виконання своїх прямих
обов‘язків як по горизонталі, так і по вертикалі, бо без
відповідальності вищих акторів за дії нижчих побудувати
загальну конструкцію спільної відповідальності буде
важко. Але виникає головне питання, як досягти високого
рівня морально-етичних норм усього суспільства лише за
умови природнього (морального) права, адже широке
унормування на рівні адміністративного та кримінального
права створює передумови появи ознак авторитаризму.
Як наголошує К.-О. Апель, «розширення і підвищення
причинового потенціалу людських дій homo faber може
мати значення для того, щоб проілюструвати актуальну
вимогу людської життєвої ситуації до розуму і сили
уявлення homo sapiens щодо встановлення етики, яка
регулювала б людські взаємини», а тому «етику, якщо
підійти до неї з функціонального погляду, певною мірою
можна розглядати як компенсацію людським розумом
недостатності інстинктивних стримувачів зростаючої
технічної експансії» [2, с.415].
Висновки. Підсумовуючи дослідження феномену відповідальності в сучасній зарубіжній філософії, можна
дійти наступних висновків: події другої світової війни
виступили каталізатором для переосмислення практичного використання імперативу забезпечення не тільки
прав і свобод, а і людської гідності та цінності людської
особистості. Зважаючи на це відбулося переосмислення
взаємодоповнення людської гідності та цінності людської особистості із відповідальністю, коли людська гідність формується через громадянську та політичну відповідальність усіх громадян та представників влади.
Представників влади треба відносити до акторів верхнього рівня, які несуть відповідальність за політичні
вчинки та контролюють ефективність виконання своїх
посадових обов‘язків акторами нижчого рівня, що в цілому дає змогу вибудувати конструкцію ідеальної колективної відповідальності. До того ж за сучасних умов
етика відповідальності, як і філософія загалом, окреслює
шляхи для тих людських вчинків, які орієнтуються не на
страх перед майбутнім, а на надію зробити його безпечнішим, людянішим, справедливішим.
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THE PHENOMENON OF RESPONSIBILITY IN MODERN FOREIGN PHILOSOPHY
This article examines the problem of responsibility in the works of leading Western philosophers and the peculiarities of its
relationship with the problems of human dignity and personal value. The problem of human dignity has been consistently
rethought in the context of the responsibility of the individual and society to the challenges of today, which are due to human
performance, often devastating impact on the environment and ecology of our planet. The need to ensure political
accountability of all actors (citizens and government officials) was noted. Attempts to suppress rights, freedoms, and human
dignity in the context of new global security challenges and fears of the future have been critically reconstructed. The growth
of demand for individual and collective (universal) responsibility of all social groups at the national (state) and global levels is
considered because the formation of co-responsibility is possible under equal socio-economic conditions and political rights. It
is also noted that the construction of collective responsibility is based on the responsible attitude of all actors to their job
responsibilities, as well as the creation of a mechanism for controlling actors with greater authority over the performance of
lower-level actors. This primarily concerns the management of critical infrastructure and political actors, to whom not only
power but also responsibility for actions is delegated. In addition, issues of human dignity and responsibility are closely linked
in the context of civic responsibility and the political responsibility of citizens and the authorities. The approximation of a
realistic model of responsibility to the ideal, which will allow the effective implementation of collective responsibility on the
rights of co-responsibility of all its subjects within the creation of a free, fair and dignified socio-cultural space.
Key words: human dignity, rights and freedoms, moral and ethical norms, individual, collective, civil and political
responsibilities, discursive ethics, ecological ethics, ethics of responsibility.
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ЛЮДИНА І БІОСФЕРА. ІНТЕГРАЦІЯ ЗНАНЬ ‒
СТРАТЕГІЯ ВИЖИВАННЯ
Екологічні технології та інші «природоохоронні заходи» при всій їх абсолютній і життєвій
необхідності самі по собі не здатні вирішити проблеми взаємовідносин Людини і біосфери.
Потрібно, щоб включилися нові механізми, які створили б додаткові можливості для виживання і
розвитку системи «біосфера-людина». При сучасному стані цивілізації, пріоритетного і
невідкладного вирішення потребує проблема створення цілісної теорії, що визначає вибір стратегії
людської діяльності. Це вчення про ноосферу. Але ніяке вчення про ноосферу, безпосередньо пов’язане
з відшукання шляхів, які ведуть до продовження життя цивілізації, не зможе запобігти настанню
кризової ситуації без інтеграції знань і освіти людей. Подолання екологічної кризи вимагатиме зміни
всього людського суспільства, його світобачення, а для цього воно перш за все повинно мати
відповідний рівень освіти. Найважливішим фактором у вирішенні екологічної кризи є рівень і широта
освіти суспільства. Життя вимагає ліквідації прірви між гуманітарними і природознавчими
науками, тому що без цього неможливо буде вирішити проблему виживання системи «біосфералюдина». Тільки суспільство, яке має досить високу загальну освіту і має кваліфікованих
професіоналів матиме можливість перейти до епохи Розуму, епохи ноосфери і зможе продовжити
час існування цивілізації на Землі. У цьому контексті і зроблено спробу розглянути стратегію
виживання біосфери і людства з точки зору представника природничих наук.
Ключові слова: біосфера, мінливість, спадкоємність, відбір, гомеостаз, самоорганізація,
дисипативні структури, біфуркація, інтеграція знань.

Вступ. Автор цієї роботи – представник
природничих наук. Навіть скоріше «технар».
Одержавши спочатку освіту фізика, я більшу частку
свого життя займався тими розділами фізики, які складають фундамент сучасних технологій та техніки. Ось
чому, коли мене було втягнуто до сфери екологічних
проблем, я, природно, зайнявся розробкою та впровадженням екологічних технологій, надіючись таким чином вирішувати екологічні негаразди. Але чим більше
вивчав екологічні проблеми, тим виразніше ставало зрозумілим, що жодні екологічні технології і інші «природоохоронні заходи» при всій їх абсолютній i життєвій
необхідності самі по собі не здатні вирішити проблеми
взаємовідносин Людини i біосфери, i ці проблеми взаємопереплітаються з моральними, а останнє вже відноситься до сфери гуманітарних наук. Також ставало зрозумілим, що найважливішим фактором у вирішенні
екологічної кризи є рівень і широта освіти людства. Про
широту освіти академік Моiсєєв Н.М. писав: «в нынешних условиях широта образования должна достигаться в
первую очередь за счет объединения гуманитарного и
естественнонаучного знания. Пришло время, когда человечество должно ликвидировать пропасть между
двумя «цивилизациями» – гуманитарной и естественнонаучной, – инженерной. Эта пропасть должна засыпаться с обеих сторон» [1].
Постановка проблеми. Занепокоєність суспільства
проблемами навколишнього середовища, зумовила глибокий вплив на академічну екологію і, особливо, на інтерес до фундаментальних проблем еволюції біосфери.
Основним чинником впливу на еволюцію біосфери в
наш час стає безупинно зростаюче навантаження на біо-

сферу, що породжується передусім виробничою діяльністю людини. І серед питань, що виникають з цієї проблеми, особливого значення набуває вивчення біосфери і
Людини як єдиної системи.
Зараз достатньо розповсюджене наступне уявлення
про відносини Людини і біосфери. Людина розглядається як щось чужорідне і шкідливе для природи. Вона
зобов‘язана вписатися в природу так, щоб своєю діяльністю ніяк не виділятися з природних процесів біосфери
і щоб її вплив на навколишнє середовище був порівняно
такий же, як і інших елементів біоти. Але в цьому випадку будь який специфічний вплив людини ворожий природі «згідно визначення». Людина повинна або «вписатися в біосферу», або загинути. Тому вважається, що
доки можна, слід користуватися природою, а коли споживча активність почне створювати небезпеку для самого споживача, треба зупинитися в своєму розвитку,
тобто організувати стаціонарний режим. Така точка зору
сьогодні широко розповсюджена. Свого часу про «повернення до природи» говорили багато хто з мислителів,
говорив Ж.Ж. Руссо, Лев Толстой і багато інших. Близькі висловлювання можна почути від численних захисників природи, ідеологів партії «зелених». І якщо не можна
«повернутися до природи», то хоча б зберегти те, що є.
До висновку про необхідність «зупинитися» дійшли багато і вчених екологів, а також представників інших
наук. Про це говорять автори робіт, виконаних на замовлення Римського клубу. З цих робіт виходить, що вся
діяльність людини тільки «протиприродна».
Однак, можна навести багато прикладів, які показують, що однозначно негативна оцінка діяльності людини
з точки зору стабільності біоти – неправомірна. Взяти
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хоча б підвищення концентрації вуглекислоти в атмосфері. Людина з‘явилася на Землі тоді, коли вулканічна
активність пішла на зменшення. Поступово двоокису
вуглецю стало надходити в атмосферу куди менше, ніж
це було, скажемо 10 млн. років тому. А той вуглець, що
був в атмосфері, поступово виводився з кругообігу, накопичуючись в пластах вугілля, нафти, товщах вапняку і
інших осадових породах. Концентрація вуглекислоти в
атмосфері зменшилася, парниковий ефект послабшав і
як наслідок ‒ середня температура впала, живлення для
рослин зменшало і мезозойська розкіш життя стала потроху згасати. Зараз же людська активність вертає в атмосферу, а отже, і в біосферу, частину цього «втраченого» вуглецю. І цілком певно, що для біосфери загалом
це (як і можливе підвищення середньої температури)
виявиться скоріше сприятливим ніж шкідливим. Інша
справа, що в даному випадку ми, люди, в цих змінах
зовсім не зацікавлені, і нам не просто буде до них пристосуватися.
Отже, ціль даної роботи ‒ спроба запропонувати
можливий шлях виживання біосфери і Людини з точки
зору представника природничих наук, це ліквідація прірви між гуманітарними і природознавчими науками, це
інтеграції знань.
Виклад основного матеріалу. Загалом немає доказів, що будь-яка людська діяльність принципово ворожа
природі, і що гармонійний розвиток людини, її суспільства і біосфери неможливий. Ця гармонія можлива, якщо
є загальні закони, за якими слідує біосфера і Людина.
Іншими словами, треба знати, які закони природно зумовлювали виникнення спочатку життя, а після цього і
розуму. І сформулювати ці закони на рівні не тільки філософському, але і природничонауковому, вкрай необхідно. Це повинна бути синтетична теорія, що об‘єднає в
собі безліч наук, природничих і гуманітарних і є основною теорією ЕКОЛОГІЇ (екологія – інтегрована дисципліна, яка зв‘язує фізичні і біологічні явища і утворює
міст між природними і гуманітарними науками).
На початковому етапі таку теорію вдалося створити
В.І. Вернадському [2]. Вернадський побачив єдність
процесу еволюції як процесу розвитку системи біогеохімічних і інших природних процесів, що закономірно
призводять до появи розуму і суспільства. І про те, що
Розум неминуче буде зобов‘язаний зрештою взяти на
себе відповідальність за подальший хід цих процесів,
подібно до того, як майже 4 мільярди років тому її, цю
відповідальність, взяло на себе органічне життя, що багатократно прискорило всі процеси перетворення космічної матерії за допомогою космічної енергії. Звичайно,
створити якусь точну теорію розвитку матеріального
світу, теорію переходу біосфери в соціосферу, а після
цього в ноосферу, В.І. Вернадський ще не міг – наука
того часу просто не була для цього готовою.
Заслуга В.І. Вернадського полягає саме в тому, що
він як природознавець, як біохімік побачив і зумів уявити Землю як систему саморозвитку і самоорганізації і
побачив, що цей розвиток на всіх стадіях підпорядкований загальним законам і в цьому сенсі є цілеспрямований. І як би не розрізнялися між собою стадії розвитку
природи, ці закони повідомляють кожній з них свою
закономірність, роблять еволюцію в цілому і, зокрема,

появу Життя і Розуму, процесом не випадковим, а закономірним. В рамках сучасної науки цей висновок підтверджує теорія самоорганізації в неурівноважених системах або, як її ще називають, теорія дисипативних
структур [3]. Наш світ всупереч, вважалося б, термодинамічній «очевидності» досить сильно упорядкований і,
більш того, продовжує розвиватися і ускладнюватися.
Виникають все нові, більш складні і «сучасні» форми
організації матерії.
Тому, перш ніж стала можливою якась-там інтерпретація структурної і функціональної упорядкованості,
порівняльної по спільності з урівноваженою, «життєві»
процеси були в деякому сенсі поставлені поза природою,
поза фізичними законами. Так, живим організмам намагалися приписати випадковий характер, представляючи
походження життя як результат ряду надзвичайно малоймовірних подій [4].
Як приклад, розглянемо макромолекулу білку, що містить 100 амінокислот. Усього в природі існує двадцять
типів амінокислот. Відомо, що білок виконує свою фізіологічну функцію лише в тому випадку, якщо розташування амінокислот, що складають цей білок вздовж
ланцюга відповідає цілком певному порядку. Число перестановок, необхідне для отримання потрібного розташування амінокислот з довільного початкового розподілу, дорівнює N ≈ 20100 ≈ 10130. При цьому припускається, що всі конфігурації мають однакову імовірність.
Таким чином, якщо б зміна структури цього «первородного» білку (наприклад, шляхом мутації) відбувалася
навіть кожні 10 -8с, що відповідає заздалегідь перебільшеній частоті, то для отримання потрібного білку необхідний час порядку ~ 10122с. Оскільки вік Землі оцінюється «всього лише» 1017с [5], спонтанне утворення
такого білку треба виключити. Тому уявне протиріччя
між біологічною упорядкованістю і законами фізики,
зокрема другим законом термодинаміки, неможливо
усунути, якщо тільки намагатися описати живі системи
у рамках урівноваженої термодинаміки. А ось у рамках
неурівноваженої термодинаміки результати одержуються неочікуваними і навіть захоплюючими. Тут ми
маємо ситуацію, коли неурівноваженість може виступати джерелом упорядкованості [3,6,7].
Теорія самоорганізації в неурівноважених системах
перед біологічну еволюцію пояснює послідовністю нестійкостей, що призводить до зростаючого рівня складності. З надто загальної точки зору еволюцію можна
розглядати як проблему структурної стійкості. В рамках
цієї теорії пояснюються як детерміністичні, так і вірогідностні елементи часової еволюції макроскопічних систем. При цьому віддалік від точок біфуркації (пояснення
дані нижче) цілком можуть бути застосовані детерміністичні рівняння, в той час як поблизу точок біфуркації
істотними стають випадкові чинники. Нагадаємо, що
біосфера – відкрита неурівноважена термодинамічна
система сильно усунена від стану рівноваги, яку пронизує потік енергії, інформації і речовини. З теорії дисипативних структур Пригожина виходить, що самоорганізація матерії процес природний.
Пояснення основної течії світового еволюційного
процесу, у всякому випадку мова, за допомогою якого
можна описати цей процес, міститься також у вченні
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Дарвіна. Три фундаментальних поняття – мінливість,
спадкоємність і відбір, складають основу вчення Дарвіна
[8]. Мінливість – стохастичний рух матерії. Однак стохастика зовсім не означає непередбаченості хаосу. Адже
очевидно, що минулі стани матеріальної системи в тому
або іншому ступені передумовлюють її майбутнє, а якісь
особливості системи і зовсім зберігаються, якими б випадковими не були впливи. Самі зміни, що відбулися,
теж можуть закріпитися і зберегтися, як, наприклад, мутації в живих організмах. Все це загалом і називають
спадкоємністю. Спадкоємність виявляється в тій або
іншій формі і в світі живої і неживої речовини. Взаємодія спадкоємності і мінливості породжує складні колізії.
Певні об‘єктивні закони роблять одні зміни неможливими, інші – малоймовірними, треті – більшою мiркою
короткоживучими, а деяким – їх меншість – дозволяють
зберегтися і закріпитися. Чинність цих законів, принципів і реалізується в останньому фундаментальному понятті Дарвіна – у відборі.
Тепер достатньо припустити, що серед безлічі механізмів відбору існують такі, під дією котрих з більшою
імовірністю закріплюються ті зміни, що підвищують
організованість, складність системи, і спрямування еволюції отримає пояснення як результат певних «більш
прийнятних вiдборів», побічно здійснюваних Природою.
Все, що відбувається у світі – дію всіх природних і соціальних законів – можна уявити як постійний відбір. Цей
відбір здійснюють і закони фізики, і внутрішньовидова
конкуренція у тварин, і основні балансові співвідношення економіки. На сьогодні можна виділити два типи
механізмів, з допомогою яких можна описати процеси,
що визначають відбір [8]. Перший тип механізмів називають адаптаційними. До їхнього числа відносяться,
наприклад, дарвінівський механізм природного відбору.
Результати дії цих механізмів можуть бути з більшою
точністю завбачені і прогнозовані (наприклад, селекція).
Другий тип механізмів вже цілком іншої природи. Під
їхньою дією відбувається не повільне накопичування
змін, а стрімка перебудова. Такі перебудови в системі
відбуваються в тих випадках, коли навантаження на систему починають переважати деяке критичне значення,
деякий поріг. Тоді її старий стан втрачає тривалість і
система немов би виходить на пересічення декількох
каналів еволюційного розвитку, бо в цьому випадку допускається ціла сукупність нових станів. Такі точки галуження, втрати однозначності траєкторій розвитку,
називаються точками біфуркації, а самі механізми, які
виводять систему в стани, що характеризуються втратою
однозначності шляхів продовження розвитку – біфуркаційними.
Який з можливих «каналів еволюції» вибере система,
за якою траєкторією піде її розвиток після точки біфуркації завбачити заздалегідь не можна. Можна лише стверджувати, що яким би не виявився вибраний варіант
розвитку, системі все-таки прийдеться підпорядкуватися
деякій ієрархії законів. Починають цю ієрархію закони
збереження, а завершує для кісної матерії принцип «мінімуму дисипації енергії». Суть принципу «мінімуму
дисипації енергії» у тому, що якщо в даних умовах можливо існування декількох організацій матерії і її руху, не
суперечних законам збереження і іншим принципам
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відбору, то найбільші шанси на збереження стабільності
і наступний розвиток має саме та форма організації, що
дозволяє утилізувати зовнішню енергію і матерію в найбільшій кількості і найбільш ефективно. Саме цей принцип визначає напрямок еволюції.
Перехід на новий рівень організації, перехід від кісної до живої речовини супроводжується і появою нових
принципів відбору. На рівні живої речовини зникає жорстка ієрархія пріоритетів. На новому рівні організації
матерії – на рівні живої речовини ‒ завершують ієрархію
законів два неспівпадаючих принципи – принцип гомеостазіса1, що вимагає системи негативних зворотних
зв‘язків і принцип мінімуму зростання ентропії, реалізація якого на рівні живої матерії потребує позитивних
зворотних зв‘язків. Усяка жива істота, вид, популяція
немов би відшукують самі для себе оптимальну систему
пріоритетів. А природний відбір відсіче тих, хто гірше
«прорахував» свої пріоритети і виявився найгірше пристосованим до середовища і конкурентної обстановки.
Закони еволюції змушують живі системи постійно прагнути до більш ефективного використання зовнішньої
енергії. І ті, хто домагається цього, одержують додаткові
і надто значні шанси у внутрішньовидовій конкуренції.
Але, з іншого боку, чим складніша система, чим більше
у неї параметрів, тим більше вона піддана випадковостям, тим більше у неї приводів помилитися, «вирішуючи», на яку з своїх функцій зробити ставки. При цьому
система може опинитися в точці біфуркації, а біфуркація – це не тільки додаткові можливості для виживання,
але і величезний ризик взагалі «вийти з гри». Основним
механізмом еволюції для людини протягом мільярдів
років була внутрішньовидова боротьба [8]. Зігравши
свою найважливішу роль на початковій стадії розвитку
людства, вона поступово згасає. І разом з нею припиняється індивідуальний розвиток людського механізму,
як біологічного виду. Це зрозуміло.
На певній стадії розвитку людства гарантом його добробуту стають знання – інформація [9]. Для збереження
і передачі інформації потрібний був механізм передачі
інформації з покоління в покоління. Тому виникає суспільна організація, а разом з нею основи загальнолюдських цінностей (моралі), зі своїми, куди більш складними
принципами відбору. Передусім це принцип «не убий».
Саме він припинив внутрішньовидову боротьбу, якій
людство зобов‘язане швидкою біологічною еволюцією.
Коли суспільство взяло під свій захист носіїв інформації,
припинилося вдосконалення людини як біологічного
виду. Але включилися нові механізми, які створили додаткові можливості для виживання і розвитку популяцій,
що прийняли нові і надто суворі обмеження. Ті популяції, що не визнали моральних заборон, відомі хіба що
антропологам.
В історії нашої планети вже було, принаймні, три
епохальних події. Перша – виникнення життя, тобто поява живої речовини, друга – становлення розуму, коли
1

гомеостаз (іс) – стан внутрішньої динамічної рівноваги
(природної системи) екосистеми, що підтримується
регулярним поновленням основних її структур, речовинноенергетичного складу і постійною функціональною
саморегуляцією її компонентів.
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живе стало здатним пізнавати себе і навколишнє середовище. Датою вступу нашої цивілізації в чергову нову
епоху, в епоху визнання реальності загрози загибелі цивілізації людства від дій самої людини певно слід вважати 16 липня 1945 р. (успішне випробування атомної
зброї США в Нью-Мексико). Значення цієї події ще довго «не доходило» до людей світу навіть після вибухів в
Хіросимо (6 серпня) і Нагасаки (9 серпня 1945 р.). Для
визначення ваги цих подій в історії цивілізації зробимо
наступні узагальнення. Будемо вважати, що між життям
цивілізації і життям людини існує аналогія, яка полягає в
тому, що цивілізація також, як і людина, народжується,
росте, досягає зрілості, старіє, і, нарешті, помирає. Зафіксувати точну межу періодів життя, як дитинство,
юність і отроцтво людини досить тяжко, а для цивілізації тим паче. Але періоди зрілості і старості людини і
цивілізації можна визначити з великою вірогідністю.
Періодом від народження до зрілості цивілізації слід
вважати час, на протязі якого її загибель можлива тільки
з об‘єктивних причин (наприклад, зіткнення Землі з метеоритом або інших причин). Зрілістю цивілізації можна
вважати той період часу її існування, коли з‘являється
можливість її загибелі від дій самих людей, тобто сама
цивілізація може знищити себе. Цей час життя цивілізації і кожної людини можна назвати зрілістю. Тоді події
1945 р. свідчать про те, що людство уже досягло своєї
зрілості, а Чорнобильська катастрофа, що наступила
через 41 рік після випробування ядерної зброї, може
розцінюватися, як сигнал початку старіння, тобто ознакою вступу цивілізації в загальну екологічну кризу.
Якщо вважати вік людини, яка досягла зрілості 40 років,
а час існування цивілізованого суспільства ~ 40 тисяч
років, то в означений проміжок часу тисяча років життя
цивілізації буде відповідати одному року життя людини.
Тоді за аналогiєю між життям цивілізації і життям людини виходить, що системі «біосфера-людина» відпущено ще 30–40 тисяч років. Таким чином, початок старіння нашої цивілізації настає значно швидше, ніж у
здорової (фізично, психічно і морально) людини, а тому
і час до загибелі цивілізації може різко скоротитися.
Поступово ми починаємо розуміти, що час «уседозволеності» вже пішов раз і назавжди. І звичайно ядерна
війна – це не єдиний прояв потужності сучасної цивілізації, здатної поставити людство на межу катастрофи. Є
й інші дії людей, передовсім це антропогенний прес на
біосферу, який з кожним роком посилюється в результаті людської діяльності, якi здатні призвести до змін
умов життя на нашій планеті, що виключають усяку
можливість існування людей на Землі. Тому головна над
задача ‒ це радикальна зміна критеріїв і відбору ціннісних шкал, тобто стає очевидним, що екологічні проблеми взаємопереплітаютья з моральними, а останнє вже
відноситься до сфери гуманітарних наук [10]. Ми справді стоїмо на роздоріжжі і без нового розуміння обставин не обійтися. З самих точних розрахунків відомо, що
жодні екологічні технології і інші «природоохоронні
заходи» при всій їх абсолютній і життєвій необхідності
самі по собі не здатні вирішити проблеми взаємовідносин Людини і біосфери. При теперішній незбалансованості виробництва і споживання з природними циклами
біосфери ці заходи (в кращому випадку) лише на декі-

лька десятків (сотень) років відстрочать кризову ситуацію, лише дозволять виграти час для більш радикальної
перебудови. Становище ускладнюється ще й тим, що
згідно з сучасними критеріями екологічні технології
виявляються неоптимальними, невигідними і відфільтровуються економікою в ході «природного відбору»,
виробленого критеріями споживання.
Треба особливо підкреслити, що раніше «зміна віх»
відбувалася автоматично, хоча і займала, певно мільйони або сотні тисяч років на еволюційному шляху становлення біосфери, а потіс системи «біосфера-людина».
Сьогодні такий шлях «автоматичної перебудови» нам
вже не підходить, сьогодні, коли під загрозою знаходиться гомеостазіс всього роду людського, епоха «авто матичного» вибору скінчилася. Потрібно, щоб включилися
нові механізми, що створили б додаткові можливості для
виживання і розвитку системи «біосфера-людина», тобто
людство повинно прийняти нові і надто суворі
обмеження. Але щоб розпочати таку перебудову, необхідна цілісна теорія, що визначає вибір стратегії людської діяльності. З єдності процесу еволюції біосфери і
Людини слідує, що Розум неминуче буде зобов‘язаний
кінець кінцем взяти на себе відповідальність за подальший хід біогеохімічних і інших природних процесів.
Подібно до того, як нейрони, поєднавшись спеціальним
чином, утворили індивідуальний розум людини, ці індивідуальні розуми утворять колись якийсь колективний
загальнопланетарний Розум. Трапиться це не стихійно, а
цілеспрямовано. Нам необхідно буде зрозуміти, які закони природно зумовлюють виникнення загальнопланетарного Розуму, а для цього повинно бути розроблене
вчення про ноосферу. А останнє обертається ще однією
прагматичною проблемою – проблемою освіти. Життєвою необхідністю постає перед людством питання забезпечення на достатньому рівні освіти людей, без чого
жодне вчення про ноосферу не зможе запобігти настанню кризової ситуації в системі «біосфера-людина».
Проблема освіти передовсім пов‘язана з інтеграцією
знань. Це і встановлення (відкриття) загальних законів
руху (змін), що відбуваються в природі і суспільстві,
тобто в системі «біосфера-людина». Інтеграція знань –
глобальна задача, що при сучасному стані цивілізації
вимагає пріоритетного і невідкладного рішення, безпосередньо зв‘язана з відшуканням шляхів, що ведуть до
продовження життя цивілізації. Подолання екологічної
кризи зажадає зміни всього людського суспільства, його
світорозуміння, а для цього воно передовсім повинно
мати відповідний рівень і широту освіти. Йдеться не про
створення кафедр, інститутів і академій наук або навіть
міністерств екології. Справа в новому світорозумінні, в
створенні суспільства Розуму. Тільки суспільство, що є
досить високо загально освіченим і яке має кваліфікованих професіоналів буде мати можливість перейти до
епохи Розуму, епохи ноосфери. Нинішній стан освіти,
побудований на законах, отриманих в різні часи історії,
характерний своєю розрізненістю, відсутністю єдності і
загальних законів. Кожна наука має свої правила, аксіоми і закони, якi не є загальними для наук, що вивчають
окремі елементи системи «біосфера-людина» і саму систему, як ціле. А відмінність між гуманітарними і природними науками настільки велика, що ніхто і не намага-
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ється знаходити для них загальні закони і закономірності
і навіть більше того, в колишньому Радянському Союзі
вважалося, та й зараз в Україні вважається, що такі
спроби не наукові [11].
Нажаль, існуюча в світі система знань надто архаїчна. Тисячі наук і незліченна кількість законів носять
надто розрізнений характер. Відсутні узагальнюючі формули і закони притаманні певним галузям знань, а деякі
науки являють собою набір фактичного матеріалу, що не
мають узагальнюючих закономірностей взагалі. Існуюча
система знань носить історичний характер. Як вона
створювалася в різноманітні часи історії, різними вченими, в різноманітних умовах, так вона і реалізується в
нинішньому процесі освіти. Час вимагає прискорити
розробку єдиної теорії знань, і, як нам бачиться, Міністерство освіти і науки України, головним чином, спираючись на дві академії наук: вищої школи і педагогічної,
повинно вважати цю проблему головною темою, що
визначає генеральну лінію його діяльності. Зрозуміло,
що ця тема «вічна», що вона не має кінця, але треба розуміти, що кожний крок, кожний новий східець її вирішення (заміна набору предметів концепцією) повинні
призвести до підвищення ефективності освіти і, отже, до
більш високого його рівня і широти. Це те, що необхідно
для розробки вчення про ноосферу і, природно, для успішної боротьби з екологічною кризою, що вже сталася.
Люди повинні знати не тільки те, що кожна цивілізація смертна, що вона народжується, живе і помирає так
само, як і кожна людина, але і те, що тривалість її життя
істотно залежить від Розуму, від освіти людей, а
останнє, значною мiрою, від створеної єдиної системи
знань. Прагнення до отримання єдиних законів природи
і суспільства – це не примха окремих учених і не данина
моді. Це загальний закон пізнання, що обумовлює виживання біосфери і Людини. І якщо ми хочемо продовжити
життя системи «біосфера-людина», то нікуди нам від
цього не піти. Доречно нагадати слова Ф. Энгельса «У
нас є певність в тому, що матерія в усіх її перетвореннях
залишається вічно однією і тією ж, що жоден з її атрибутів ніколи не може бути втрачений і що тому з тією ж
самою залізною необхідністю, з якою вона коли-небудь
винищить на Землі свій вищий колір – мислячий дух,
вона повинна буде його знову породити де-небудь в іншому місці і в інший час», але нам від усвідомлення
цього легше не буде.
Висновки
1. Інтеграція знань – глобальна задача, що при сучасному стані цивілізації вимагає пріоритетного і невідкладного вирішення, безпосередньо зв‘язана з відшуканням
шляхів, якi ведуть до сталого розвитку системи «біосфера-людина».
2. Тільки суспільство, що є досить високо загально
освіченим і яке має кваліфікованих професіоналів буде
мати можливість перейти до епохи Розуму, епохи ноосфери.
3. Життєвою необхідністю постає перед людством
питання забезпечення на достатньому рівні освіти людей, без чого жодне вчення про ноосферу не зможе запобігти настанню екологічної кризи в системі «біосфералюдина».
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HUMAN BEING AND BIOSPHERE. KNOWLEDGE INTEGRATION – SURVIVAL STRATEGY
Environmental technologies and other «environmental measures» for all their absolute and vital necessity are not able
alone to solve the problem of the relationship between a humanbeingand the biosphere, and these problems are intertwined
with the moral, and the latter already isrelevantto the humanities. The problem of creating a holistic theory determining the
choice of human activity strategy needs a priority and urgent solution. But no theory directly related to finding ways leading to
the prolonging the life of civilization can prevent a crisis without the integration of knowledge and education of people. The
existing system of knowledge in the world is too archaic. Thousands of sciences and countless laws are too fragmented. There
are no generalizing formulas and laws inherent in certain fields of knowledge, and some sciences are a set of factual material
that has no generalizing patterns at all. Time demands to accelerate the development of a unified theory of knowledge. This is
what we need to develop a doctrine of the noosphere and, of course, to successfully tacklethe environmental crisis. People
should know not only that every civilization is mortal, that it is born, livesexistsand dies just like every human being, but also
that the length of its life depends significantly on the Wisdom, on the education of people, and the latter, to a large extent, on
the created unified system of knowledge. Overcoming the ecological crisis will require a change in the whole of human society,
its outlook, and for this it must first of all have an appropriate level of education. The most important factor in going through
the environmental crisis is the level and comprehension of education in society. It is necessary to close the gap between the
humanities and natural sciences, because without this it will be impossible to solve the problem of survival of the «biosphereman»system. Only a society that has a fairly high general education and has qualified professionals will be able to move to the
age of Wisdom, the age of the noosphere and will be able to prolong the existence of civilization on the Earth. In this context,
an attempt is made to consider the survival strategy of the biosphere and humanity from the point of view of the representative
of the natural sciences.
Key words: biosphere, variability, heredity, selection, homeostasis, self-organization, dissipative structures, bifurcation,
integration of the fields of knowledge.
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СУСПІЛЬНИЙ ДІАЛОГ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ЧИННИК
КОНСОЛІДАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ
У статті розглядається консолідація українського суспільства як результат внутрішньокультурного
діалогу, поширення комунікативних практик, толерантності та взаєморозуміння громадян. Хоча
діалогічність та толерантність завжди були прикметними рисами української культури, що визначалося
впливом множини культурно-цивілізаційних і геополітичних впливів, сучасна українська культура має ще
значний консолідаційний потенціал. Утвердження діалогічності культури є актуальним та важливим
вектором розвитку гуманітарної політики української держави, забезпечення її самобутності та безпеки.
Ключові слова: суспільний діалог, національна консолідація, культура, етнічна дистанційованість,
мовна картина світу, гармонізація інтересів, довіра.
Постановка проблеми. Масштабні соціальні катастрофи минулого сторіччя, апогеєм яких стали дві світові війни актуалізували пошук нових інтерпретацій
світу та місця людини в ньому. Важливим напрямком
цих пошуків стало розширення меж онтології, включення в її контексти суспільного, в тому числі етичного,
політичного та комунікативного чинників. Тож до фундаментального питання філософської герменевтики як
людина розуміє світ та себе у ньому додалася проблема
як почути «Іншого» за рахунок поширення комунікативних практик, толерантності та взаєморозуміння, внутрішньокультурного діалогу. У сучасній демократичній
європейській традиції, поширеній і на Україні, «Інший» –
це не просто не «наш», але такий, що має право на власне «Я» і власний цивілізаційний вибір. Отже бути для
людини означає бути-у-світі, а значить – означає уміти
співбути з іншими людьми та спільнотами, зокрема й
людьми іншої національності, етнічності чи субетнічності.
Визнання в іншій людині та в іншій культурі суверенного суб‘єкта, повагу до нього, визначення діалогу як
суб‘єкт-суб‘єктного зв‘язку є заслугою напрацювань
М. Бубера («Я-Воно» – суб‘єкт-об‘єктне відношення,
«Я-Ти» – суб‘єкт-суб‘єктне відношення). Широкої популярності дана проблематика набуває також завдяки
ідеям О. Розенштока-Хюссі та К. Ясперса. Окрім цього,
слід зазначити внесок у розробку даної теми напрацювання німецької комунікативної філософії К.-О. Апеля,
Ю. Габермаса та Г. Йонаса. Особливою заслугою їх філософії було те, що вона була комунікативною етикою, а
саме, етикою відповідальності. Проблемі діалогу як діалогу культур присвячені роботи В. Біблера. Значний
евристичний потенціал має концепція методологічного
зсуву у досліджені культури К. Гірца. Це також концепція основоположника онтологічної герменевтики та екзистенціалізму німецького філософа М. Гайдеґґера про
тотожність буттю-у-світі співбуттю (в іншого німецького герменевта Г.-Ґ. Ґадамера ще – «співжиттю»). Людина «сутнісно сама по собі є співбуттям», оскільки екзистує як буття «з іншими», «до інших», «буття-одне-зодним», «заради-інших» тощо, що виражається у модусах екзистенції: роботи, неробства, самотності, байдужості, чужості, розлуки та ін. Центральним поняттям
вчення уже італійського філософа Н. Аббаньяно висту-

пає не екзистенція, а коекзистенція (дослівно – співіснування), яка витлумачується як сукупність відносин між
людьми, що править за основу людських цінностей.
Осмислення людського буття як співбуття в контексті
поняття «зустріч» («філософія зустрічі»), пов‘язують з
іменами М. Бубера, Ф Ебнера, С. Франка. «Філософія
зустрічі» зосереджується на єдиній, але винятково змістовній комунікації – на відношенні «Я і Ти». З періоду
зародження національних держав проблема їх єдності та
консолідації через комунікацію аналізується в роботах
І. Гердера, І. Фіхте, Дж.Ст. Мілля, Ж.Ж. Руссо, Е. Ренана, М. Вебера і бігатьох інших філософів, істориків і
соціологів.
Різні аспекти проблеми культурних трансформацій та
діалогічності суспільства були предметом дослідження
українських науковців – Т. Андрущенко, Є. Бистрицького,
М. Булатова, Т. Василевської, А. Єрмоленка, К. Жоля,
Є. Злобіної, Т. Злобіної, К. Іванової, Ю. Іщенка, Н. Колотілова, С. Крилової, С. Кримського, В. Лук‘янець,
В. Малахова, О. Назаренко, О. Охрімчук, Р. Олександрова,
Б. Парахонського, М. Поповича, Л. Ситниченко, С. Пролєєва, О. Соболь, К. Степико-Калюжної, В. Табачковського, В. Шинкарука, Н. Хамітова та іншіх.
Отже метою статті є осмислення практик діалогу як
визначальних засад консолідації українського суспільства та його стійкості – здатності суспільства та держави
швидко адаптуватися до змін безпекового середовища й
підтримувати стале функціонування, зокрема шляхом
мінімізації зовнішніх і внутрішніх уразливостей (Указ
Президента України від 27 вересня 2021 року № 479
«Про запровадження національної системи стійкості»).
У тоталітарному суспільстві його консолідація та стійкість завжди зумовлені «згори» та обгрунтовані ідеологією «єдино правильних» цінностей і жорсткою конфронтацією з тими, хто їх не поділяє. Консолідаційні
процеси у демократичному суспільстві зумовлені ціннісним плюралізмом і спільністю мети, яка не передбачає
антагоністичного ставлення до опонента. Тому людиноцентрична консолідація суспільства передбачає толерантність до позиції «Іншого» і відстоювання своєї позиції
не за допомогою прихованих чи явних маніпуляцій, а в
публічних діалогах, де поважається гідність опонента,
його право на світоглядну позицію та істину.
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Виклад основного матеріалу. Виходячи з онтологічного трактування феномену діалогу, він культурноісторично обумовлений. І його результат залежить не
стільки від наявності правил або умінь його суб‘єктів,
скільки від історичного тла, культурних, суспільних чи
мовних настанов. Діалогічна людина не здатна ізолюватися від своєї часово-просторової вмонтованості та
соціокультурної приналежності. Тому суспільний характер діалогу опосередковуються культурними традиціями, цінностями, дискурсивними формаціями, наративами, соціальним досвідом та мовно-мовленнєвим і
символічним комунікативним середовищем, Вони здебільшого мають знаково-символічну природу і проявляються у формах певних «режимів сигніфікації» і діють
як, настанови, «системи інструкцій», раціональні проекти та нераціональні й ірраціональні переконання, які
спрямовують повсякденну суспільну поведінку людей і
дискурсивно впливають на їх пізнавальну активність.
Тому діалог є невіддільним від знаково-символічних
систем, якими опосередковується людське відношення
до світу і розуміння реальності, завдяки чому історично
виникає така або інша соціально-культурна дійсність. В
своєму існуванні Людина виявляється суцільно оточеною речами й знаками – продуктами діяльності інших
людей, її буття виявляється завжди опосередкованим,
але саме тому – суцільним співбуттям з іншими людьми –
близькими й далекими, живими й померлими, жаданими
й чужими, сучасниками й нащадками. І як справедливо
відмічає В. Фітьо, у цому зв‘язку існує небезпека створення штучних інформаційно-комунікативних стратегій
розуміння подій і фактів з метою нав‘язування суспільству певних моделей соціально-політичного і культурного розвитку. Відповідно, особливої гостроти набули питання захисту інформаційного простору від
спонук його спотвореного розуміння і деформації, що є
особливо актуальним для українського суспільства [1].
Разом з тим реалізація діалогічного потенціалу суспільства як сучасної парадигми його трансформації є важливим чинником консолідації кожної нації. Проблеми
консолідації нації розглядаються у різних наукових дискурсах, зокрема філософії, соціології, політології, економічних та культурологічних студіях тощо. Як науковий термін консолідація в перекладі з латинської
(consolido) «consolidation» означає об‘єднання, зміцнення, згуртування окремих осіб, груп, організацій для
досягнення певних загальних цілей. Консолідація –
центральний чинник ефективності будь-якої соціальної
дії, яка потребує колективного розуму чи колективної
наснаги, не кажучи вже про ту чи/або іншу стратегічну
мету, досягнення якої просто неможливе без задіяння
цього феномену. Саме для суспільства як культурної
системи високого порядку та чи інша характеристика
консолідаційних (псевдо-, ре-, де-, контр- і т. ін.) процесів є чи не найголовнішим інтегральним показником
його стійкості та якості життя громадян.
Національну консолідацію можна розуміти передусім
як єдність соціуму на основі спільних цінностей і спільної мети. Консолідація нації є одночасно і чинником, і
ознакою суспільного прогресу. Свого часу саме консолідація нації дозволила США у ХІХ ст. завершити громадянську війну, а у ХХ ст. подолати Велику депресію;

Франції – відстояти свою ідентичність і досягти економічного та соціального процвітання; Німеччині та Японії –
відродитися після поразки у Другій світовій війні і стати
на шлях світового лідерства у низці інноваційних галузей науки й техніки. У політиці Європейського Союзу
соціальна консолідація розглядається як пріоритетна
мета, мірило політики, засіб економічного розвитку,
спосіб подолання маргіналізації населення [2].
Консолідація завжди означає «більше, ніж інтеграція –
це не просто економічні зв‘язки, кооперація, що потребують компромісів, а ціннісне, гуманітарне єднання, яке
неможливе без консенсусу» [3]. На думку Н. Хамітова,
налаштованість на консенсус вимагає світоглядно-ціннісних, справді метаантропологічних змін, адже потребує
«взаємодії під впливом не волі до влади, а волі до пізнання і творчості, волі до свободи і розуміння ―Іншого‖.
Маємо єднання, зумовлене розумом, який обмежує волю
до влади і жагу збагачення, захищаючи й розвиваючи
людяне в людині» [4].
Сучасний український соціум має значний консолідаційний потенціал, не зважаючи на амбівалентність
прагнень політичних еліт, диференціацію суспільства не
тільки за економічним статусом, а й за світоглядними,
геополітичними та ціннісними установками, пріоритет
для багатьох громадян регіональної ідентичності над
ідентичністю загальнонаціональною, низьку довіру громадян до владних, економічних і правових інститутів,
мовні та культурні суперечності тощо.
У сучасних умовах основними цілями консолідації
українського суспільства є об‘єднання зусиль усіх його
громадян для відсічі російській агресії, захисту суверенітету та незалежності держави, її інтеграції до європейських та євроатлантичних структур, досягнення гідного
людини добробуту для всіх громадян України.
До російської агресії 2014 р., як вказують експерти,
консолідація українського суспільства, за оцінками громадян України, була на доволі низькому рівні (1,5 бала)
[5]. Гібридна війна, фактична збройна агресія Росії
проти України привели до радикальної консолідації її
населення навколо цінностей українства, української
ідентичності. За результатами спільного дослідження
Київського міжнародного інституту соціології (КМІС),
Соціологічної групи «Рейтинг», Центру соціальних і
маркетингових досліджень (СОЦІС) та Центру Разумкова, що проходило в березні 2017 р., частка громадян
України, які декларують свою українську національну
ідентичність, становила 90,6% [6].
Проте гібридна війна Росії проти України не лише
посприяла політичній консолідації української нації, а й
загострила та унаочнила ті глибокі цивілізаційні, ідентичнісні й ціннісні поділи, які в Україні завжди існували і
які, власне, й уможливили для Росії порівняно легку
анексію Криму, окупацію частини Донбасу та інфікування значної частини громадян України антиукраїнською пропагандою. Навіть в умовах неоголошеної війни з
РФ, котру 70% опитаних українців усвідомлюють саме
як війну, російська держава залишалася «близькою» для
54% опитаних (у тому числі для 20% – «дуже близькою»); російська культура – «близькою» або «дуже близькою» для 66% респондентів [7]. Це є свідченням того,
що в українському суспільстві практично немає потуж-
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ної системи культурного розпізнавання «свій – чужий»,
а міфи про «єдиний народ», «братерський союз», «єдиний простір», «єдність російської та української культур» в Україні не зазнали остаточної поразки й надалі
впливають на суспільство.
Окрім того, незаконна анексія АР Крим та збройний
конфлікт на Донбасі спричинили нові суспільні протиріччя, які загострюють проблему національної консолідації: – переселенці та приймаючі громади; – українські
військові та населення зони ООС (Операція Об‘єднаних
Сил); – населення зони ООС і населення решти регіонів
України; – ставлення жителів зони ООС до української
влади (центральної та місцевої). Особливу загрозу становлять спроби перетворити окуповані території на плацдарм «руського міра», а громадян в зоні ООС – на свідомих чи мимовільних його прихильників. Як свідчать
соціологічні дослідження, високий відсоток населення
України в цілому і мешканців Сходу зокрема поділяють
наративи, які поширюються Кремлем (серед яких: відповідальність Майдану й України за війну; що події
зими 2013–14 років були «незаконним збройним переворотом»; вигідність війни для українського уряду й олігархів тощо) [8]. Така ситуація є причиною того, що 19%
опитаних у 2018 році переселенців повернулися на непідконтрольну Україні територію [9].
Отже, національна консолідація, формування «типового» мислення, поведінки та дій більшості населення
України включає в себе, в тому числі, знаходження спільної мови з людьми, які виїхали з окупованих територій, які живуть на лінії зіткнення та які мешкають на
окупованих територіях. Вирішення цієї проблеми є однією з важливих складових державної політики реінтеграції тимчасово непідконтрольних територій ОРДЛО.
Посприяти цьому, зокрема, може прийняття законопроекту № 6240 про виборчі права внутрішньо переміщених
осіб та інших мобільних груп громадян всередині країни. Окрім цього, необхідно розглянути законопроект
№ 6692 про пенсійне забезпечення громадян, які залишились на тимчасово окупованих територіях.
Важливою складовою цієї політики мають також
стати протидія ментальній окупації Донбасу та Криму,
спеціальні заходи в політиках ідентичності, освіти, культури, історичної пам‘яті, у сфері дотримання прав і свобод людини, подолання міфу про особливу «донбаську
ідентичність», яка нібито всебічно та безальтернативно
інтегрована до «руського міра» та протистоїть «насильницькій українізації» регіону протягом 30 років. Адже
регіональна ідентичність в ОРДЛО формується, зокрема,
на протистоянні сучасній Україні, героїзації дій російських найманців проти України, запровадженні регіональних символів і свят антиукраїнської спрямованості.
Суттєвим гальмом загальнонаціонального діалогу,
консолідації суспільства є інформаційна війна Росії, яку
вона веде проти України. Як і сам контент, так величезні
донедавна диспропорції у структурі українського інформаційно-комунікаційного простору на користь російських ЗМІ свідчать про свідомі зусилля з боку владних
структур РФ загальмувати або і зупинити національне
самовизначення громадян України.
Вагомою складовою цієї війни є обмеження або і
утиск українознавчих студій та української мови в
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Криму та Сході України. Парадигма «мова – національна ідентичність» є історичним конструктом, який великою мірою зумовлює існуючий поділ світу на держави-нації. В мові формуються змісти, знаходять своє
вираження цінності, набувають значення знаки та символи держави про що вказували ще теоретики діалогічних концепцій. Так Ж. Лакан, досліджуючи праці
З. Фрейда, зазначав, що вимір істини виникає лише з
виникненням мови. Та і поняття «Іншого», на його думку можливе лише через поняття мовлення. На думку
М. Мерло-Понті теоретична база діалогічних концепцій
опосередковується як поняттями сліду, часу, так і поняттями мови та мовлення. Сила мови походить від її здатності створювати єдині поля обміну та комунікації, які
сприяють зміцненню національної ідентичності та консолідації суспільства.
Некласичний погляд на мову конституює її не в якості інструментарію вираження смислу, а як мовну гру,
що сама продукує смисли та значення та те, що можна
назвати дійсністю. Мова отримала статус горизонту
світу, первинного середовища розгортання світу, людського буття, пізнання та розуміння. Чи не ключовим твердженням некласичного підходу до мови є те, що світ
можливий, виключно як мовний, мовно оформлений
світ. В межах герменевтичної лінгвофілософії, людське
мислення та розуміння завжди опосередковане мовою і
саме мова є для людини первинною дійсністю. Тому
розгортання та здійснення людського буття відбувається
не стільки в межах фізичного середовища природи, скільки в середовищі мови. Тут можна згадати концепцію
мовної картини світу В. фон Гумбольта. Для нього мова –
це світогляд, що визначає людську діяльність. Мова
живе нібито самостійним життям, підкорюючи собі людину. Як вважає С. Семчинський, кожна мова викреслює
навколо народу, якому вона належить, коло, за межі
якого можна вийти лише в тому випадку, якщо вступаєш
в інше коло [10].
Як вважає директор Інституту української мови
НАНУ П. Гриценко, за роки незалежності з українською
мовою не сталося радикальних змін, лише розширилося
поле її функціонування, збільшився словниковий запас і
термінологія, збільшилася кількість доступних текстів
українською мовою. На його думку, за ці роки вже виросло значне україномовне покоління, і жодна політична
кон‘юнктура не зможе знівелювати статус української
мови як державної й одного з факторів державного будівництва [11]. Вагомими чинниками розвитку таких процесів є реалізація Закону України «Про функціонування
української мови як державної» та закону «Про внесення
змін до деяких законів України щодо мови аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації», який
передбачає для загальнонаціональних і регіональних
телекомпаній частку передач і фільмів українською мовою не менше 75%. Для місцевих телерадіокомпаній
встановлюється квота на україномовний продукт у 60%.
Проте, мовна ситуація в Україні далеко не однозначна. Як свідчать соціологічні дослідження спілкуються в
сім‘ях переважно українською тільки 50,8% опитаних
респондентів, хоча рідною українську мову вважають
73% громадян України [12]. Переважно російською –
27,6%, і українською і російською (залежно від обста-
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вин) 21,3% опитаних. На запитання «Якою мовою Ви
хотіли б дивитись (слухати) по телебаченню передачі,
які Вас цікавлять?» отримано такі відповіді: «тільки
українською» – 32,5% опитаних; «тільки російською» –
10,2%; «і українською і російською рівною мірою –
33,4% опитаних; «не має значення українською чи російською» – 22,4% відповідей респондентів. Проте вважають, що доцільно, крім української, вивчати російську
мову 38,9% респондентів, а вивчати англійську мову
вважають за необхідне 81,2% респондентів [13].
Тобто, можна констатувати, що головною проблемою
мовного діалогу в Україні є наявність двох різних мовних спільнот – російськомовної та україномовної. Хоча
держава де-факто надає та гарантує права та свободи
етнічним росіянам на рівні національно-культурної автономії. Розгалужена система середньої та вищої освіти,
можливості отримувати інформацію рідною мовою, відвідувати російськомовні культурні заклади, наявність
величезного масиву російськомовних бібліотечних фондів, потужна мережа національно-культурних товариств,
що представляють інтереси російської меншини, дозволяють зробити висновок, що на загальнонаціональному
рівні у цій сфері немає гострих проблем, які потребують
негайного вирішення, що до того ж відображається в
оцінках громадян України. Етнічні росіяни мають в
Україні широкі можливості для задоволення власних
потреб рідною мовою у сфері культури та інформації.
Цьому сприяють вільний обмін інформацією у ЗМІ, на
каналах радіо, телебачення, у мережі Інтернет тощо. В
Україні щороку виходить російською мовою достатня
кількість книжкової продукції.
Натомість в Україні й сьогодні відсутня комплексна
програма розширення соціальної бази державної мови,
яка повинна передбачати: реальний термін адаптації
населення до вживання української мови в різних сферах
буття; створення окремих навчальних програм і втілення
їх у життя; стимулювання вивчення української мови;
забезпечення процесу вивчення української мови необхідною матеріальною базою; вивчення і використання
міжнародного досвіду з цього питання; підготовка педагогічних кадрів; поліпшення видавничої справи тощо.
Без цього впровадження й використання української
мови як державної обов‘язково зустрічатимуть відвертий опір населення, особливо російськомовного, і не
сприятиме консолідаційним процесам. Мовний фактор,
який сьогодні є об‘єктом політичних спекуляцій з метою
досягнення кланових економічних інтересів і задоволення політичних амбіцій місцевих еліт, потрібно перетворити на консолідуючий для суспільства чинник
(сприйняття української мови як єдино можливої державної мови України). Останнє положення, закріплене
10 статтею Конституції України, ні за яких обставин, і ні
з яких міркувань не повинно піддаватися сумнівам і, тим
більше, ревізії, а має перебувати в основі всіх подальших
концепцій і стратегій мовної політики в Україні, зокрема
й тих, що створюються для реалізації глобальних геополітичних стратегій (інтеграція до ЄС та втуп до НАТО) і
відповідного формування законодавчого поля (ратифікація «Європейської хартії регіональних мов або мов
меншин»). Йдеться про можливість і необхідність використання мовної політики у процесі консолідації країни,

у формуванні української соборності та протидії деструктивним виявам сепаратизму.
Потенціал сепаратизму залежить передусім від потужності регіональної спільноти, у середовищі якої поширюються чи можуть поширюватися сепаратистські
настрої. Йдеться як про її чисельність, так і про привабливість відповідної ідентичності; наявність спільних
інтересів, відмінних від інтересів решти населення країни; існування помітних мовних, культурних, конфесійних особливостей, обумовлених історією регіону. Нарешті, чи не найважливішим чинником розгортання
сепаратистських рухів є наявність зовнішніх союзників
сепаратистів та їх відносна сила порівняно з державою,
де існують сепаратистські потуги. Разом з тим можна
стверджувати, що поширення сепаратистських практик в
Україні за роки незалежності не є наслідком діяльності
потужних регіональних рухів чи організацій, які спираються на суттєву підтримку населення. Стосовно Донбасу та Криму – це наслідки гібридної війни Росії проти
України як спроба відродження бувшого СРСР або засіб
унеможливлення її євроінтеграційних та євроатлантичних потуг.
Значним в українському суспільстві залишається
потенціал міжетнічного діалогу та національної консолідації. Так, згідно з результатами моніторингу Інституту
соціології НАН України, в 2020 р. середній бал дистанційованості громадян України стосовно різних етносів
(за винятком українців та української діаспори) був досить суттєвим – більше 4,3 балів за семибальною шкалою (де 1 бал означає мінімальну дистанційованість:
максимальну близькість, а 7 балів – максимальну: негативне ставлення). Це означає, що громадяни не готові
допустити представників іншого етносу до сфери міжособистісного спілкування як членів родини, близьких
друзів, сусідів. Хоча згодні їх допустити як відвідувачів
України, туристів. До таких етносів належать турки (середній бал дистанційованості 5,5); румуни (середній
бал – 5,3); угорці, молдавани, євреї (середній бал – 5,1);
араби, кримські татари, грузини (середній бал – 5,0);
росіяни (середній бал – 4,8); німці, поляки (середній бал –
4,7); білоруси (середній бал дистанційованості 4,3) [14].
Ставлення до «Інших» засновується не тільки на теоретичних постулатах радикального Просвітництва та
марксистської діалектики існування раціональної поляризації цінностей, а воно є, можливо, одним з найдревніших архетипів людської свідомості, коли «чужий»
ідентифікувався з «ворогом», у протистоянні з яким вирішувалося питання життя та смерті. Небезпідставно
вже К. Леві-Строс наголошував на особливій логіці міфічної свідомості, що, зберігаючи конкретно-чуттєвий і
метафоричний характер, упорядковує світ як низку фундаментальних опозицій: «чоловіче – жіноче», «життя –
смерть», «своє – чуже». Зрозуміло, що «ворожому», «ворогові» відводилося особливе місце. Йому не тільки
треба було протистояти, а водночас і освоювати, і перетворювати на щось зрозуміле, невороже, власне «своє».
Україна, на відміну від багатьох розвинених країн
світу, що вже вибудували власну культурну ідентичність, своє ставлення до «Іншого», є незавершеним проектом. Проте навіть у кризовій ситуації, яка розвивалася
на Україні наприкінці 2013 – початку 2014 року, у пере-
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важної більшості людей не було яскраво виражених типових для таких подій панічних чи агресивних реакцій
стосовно «Іншого». Як стверджують психологи, Україна
показала абсолютно нетипову реакціях на ті події, що
відбувалися. Як стверджує психолог Л. Гридковець,
коли відбуваються різноманітні масові заходи, у більшості населення різних країн включаються різноманітні
«первісні інстинкти», які замінюють моральні, етичні
принципи. Починається мародерство, крадіжки. У той
же самий час український простір самоорганізувався, що
є саме нетиповим щодо таких ситуацій. Пояснюється це
передусім, тим, що українська нація, українці є не агресивними по базовій своїй характеристиці – ментальності [15].
Очевидно, що толерантне ставлення до «Іншого» і є
її прикметною рисою. Але, толерантність тут має розумітися не як байдужість і не як пасивність (або терпимість у І. Левінаса), а як поєднання формальних принципів справедливості з етичним принципом поваги до
людини взагалі, що засновується на повазі до чужих
переконань. Толерантно українці ставляться навіть до
«Чужого», і у випадку якщо він є не толерантним або і
відкритим ворогом, як це було у часи захоплення Росією
Криму. Тут толерантність обернулася відкритим потуранням ворогу на основі широкого розповсюдження
пацифістських настроїв. Проте, як пише газета «Дзеркало тижня»: «ми, попри всю нашу внутрішню неоднаковість, від «стратегічних братів-агресорів» відрізняємося в принципі. Наш горезвісний індивідуалізм – суть
перевага, а не порок. Бо він не дозволяв нам, незважаючи ні на що, всі ці роки, не перетворюватися на отару.
Внутрішній індивідуалізм породжує критичне ставлення
до догм, мимоволі відштовхує насаджуване згори. Ми
непереможні не тому, що вони нас не розуміють. А
тому, що не намагаються нас зрозуміти, відмовляючи
нам у самому праві бути іншими» [16].
Проте найбільш розповсюдженим в українському суспільстві (внаслідок індивідуалізму як визначальної парадигми буття) є нейтральне ставлення до «Іншого», яке
в моделі міжособистісного діалогу, що спирається на
феноменологічну традицію, передбачає розуміння його
не лише як «зустрічі», а й як «не-зустрічі» «Я» та «Іншого» («Інших»), яка відбувається у сфері «між» («на
межі»). Як справедливо відмічає О. Назаренко – діалогова філософія кваліфікує цю позицію не як єдність «ЯТи», де «Ти» – це моє друге «Я» чи моя об‘єктивована
совість, як це було у філософії Л. Фейєрбаха, а вказує на
«Іншого», котрий дійсно протистоїть «Я», і який по-іншому і інакше мислить, тобто, коли непорушно сприймається інакшість «Іншого», але з нею не ведеться боротьба як з існуючим супротивником, а її структура
вводиться у власне мислення, про неї мислять і, мислячи, її висловлюють [17].
Важливим механізмом консолідації суспільства є діалог влади і громадянського суспільства, який повинен
реалізуватися як через формалізовані структури – партії,
профспілки, так і через структури громадянського суспільства – громадські організації, рухи, ініціативи тощо.
Проте в Україні ініціатори створення цих структур часто
розглядають їх спосіб привернути на себе увагу влади,
засіб піднятися по суспільній драбині тощо, але майже
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не припускають того, що громадські організації існують
передусім для того, щоб громадяни могли самі собі допомогти у вирішенні тих чи інших проблем, що вони є
способом творення власне суспільства, суспільства громадянського, здатного існувати й діяти незалежно від
держави.
Сприяти цьому може затверджена Указом Президента України від 27 вересня 2021 року № 487 Національна стратегія сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021–2026 роки. Новий документ
державної політики передбачає вирішення таких актуальних для громадянського суспільства питань як підвищення ефективності застосування механізмів громадської участі у формуванні та реалізації державної політики
на національному та регіональному рівнях, унормування
важливих механізмів місцевої демократії, створення
сприятливого і безпечного середовища для діяльності
інститутів громадянського суспільства та їх членів, розширення сфер співпраці цих інститутів з державою та
бізнесом, диверсифікації джерел отримання інститутами
громадянського суспільства фінансової підтримки, розвитку благодійної та волонтерської діяльності тощо.
Засобом розгортання демократичних процесів, формування діалогічності суспільства мала б стати діяльність політичних партій в Україні. Проте вже сама їх
кількість свідчить про надмірне честолюбство і дріб‘язкову непоступливість вітчизняної політичної еліти. Несформованими в Україні залишаються також основні
(консерватизм, лібералізм) політичні ідеології. Водночас
партії з усталеними ідеологічними засадами – комуністи,
соціалісти і рухівці – набули в Україні маргінального
статусу.
На жаль, і усі профспілки України (і старі, і нещодавно створені) не стали демократичними організаціями
вираження та захисту економічних інтересів працюючих. Більшість із них залишилися, як і за радянської системи, закритими корпоративними структурами, залежними від влади та підконтрольними їй, що не сприяє
загальнонаціональному діалогу.
Основним механізмом консолідації українського суспільства є, на наш погляд, гармонізація інтересів усіх
громадян України, яка передбачає вельми складну систему домовленостей, зокрема і закріплених законодавчо,
які б урегульовували, робили загальноприйнятими та
загальновизнаними «правила гри» між різними соціокультурними складовими суспільства. Гармонія (у перекладі з грецької – зв‘язок, стрункість, злагодженість) не
передбачає абсолютну однаковість і відсутність суперечностей. Гармонія – це поєднання кількості та якості,
діалектична єдність протилежностей: частини і цілого,
змісту і форми, сутності та існування.
Це один з моментів у загальному русі дійсності, поряд з моментами дисгармонії, колізії, нерозмірності
тощо. Гармонія відрізняється від єдності й боротьби
протилежностей, де переважає остання, особливо у так
званих антагоністичних суперечностях. Завдяки цьому
гармонія і є загальнофілософським поняттям, яке має
свій вияв у різноманітних сферах дійсності і практикою
діалогічності суспільства. Тому треба чітко розуміти, що
від гармонізації міжлюдських стосунків, від загальноприйнятості «правил гри» на полі спільної жіттєдіяльно-
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сті прямо залежить успішність проекту української політичної нації – її духовне та матеріальне благополуччя.
Гармонізація інтересів усіх громадян України вирішальним чином залежить від довіри як узагальненої
міжособистісної характеристики ставлення до людей
взагалі – не родичів, не друзів, не знайомих – тобто довіра до людей, про яких немає конкретного уявлення.
Довіра й толерантність у будь-яких стосунках громадян
є рисами громадянської політичної культури, що є наслідком функціонування інститутів громадянського суспільства, комунікації та діалогу людей, що належать до
різних спільнот та регіонів, у процесі творення держави,
нації, суспільства, до яких вони належать.
За показником особистісної довіри Україна є середньою за загальносвітовими стандартами країною, що має
непогані перспективи розвитку діалогічності суспільства. Для підтвердження цього висновку можна зазначити, що загальносвітовий середній показник генералізованої міжособистісної довіри, розрахований по
83 країнах, становить 29,5%. Найвищий рівень довіри
зафіксовано у Скандинавії, де відповідь «більшості людей можна довіряти» стійко обстоюють близько 60%
опитаних. «Найнедовірливішими» виявилися такі країни, як Туреччина (менше 5% опитаних) і Бразилія, де
позитивно відповідають на це запитання зазвичай не
більше 10% громадян [18].
Громадяни України найбільше довіряють волонтерам
і громадським організаціям, а найменше – судам і прокуратурі, про що свідчать результати соціологічного
дослідження 2020 року Інституту соціології НАН України «Українське суспільство: моніторинг соціальних
змін». Дослідження показало, що волонтерам цілком
довіряють 49,3% українців, переважно довіряють 32,4%
опитаних. Високий рівень довіри, згідно з дослідженням,
і у Збройних сил України: «цілком довіряю» – 9,5% відповідей; «переважно довіряю» – 33, 6% [19].
Найнижчі показники довіри до органів влади, офіційних осіб, установ, політичних партій і рухів, громадських об‘єднань, соціальних програм, заходів тощо, що є
суттєвим гальмом інституційного розвитку України. Як
свідчать результати цього ж дослідження лише 0,6%
опитаних цілком довіряють Уряду, переважно довіряють
ще 9,3% респондентів; Президентові України – 3,6% та
18,8% відповідно; Верховній Раді – 0,9% і 8,5% респондентів [20]. Причому 12,6% опитаних оцінили нинішню
економічну ситуацію в Україні як дуже погану. Ще
79,6% респондентів оцінили її на 5 балів за 11 бальною
шкалою (де 0 – означав «ситуація дуже погана», а 10 –
«ситуація дуже добра». Відповідно, чим більшим є середній бал (чим ближчим він є до 10), тим кращою є оцінка) [21].
Висновки. Низький рівень діалогічності українського
суспільства, відсутність суспільного консенсусу стосовно стратегій соціально-економічного розвитку, недостатній рівень розуміння «Іншого» значною мірою є результатом відсутності за часів незалежності соціальних
практик трансформації комуністичних егалітарно-колективістських цінностей в цінності винятковості та неповторності людської індивідуальності як умови толерантного ставлення громадян один до одного. Формування
діалогічність українського суспільства є визначальним

чинником його консолідації та стійкості як здатності
постійно відтворювати своє цивілізаційну соціокультурну окремішність. Його складовою є подолання ментального розколу Заходу та Сходу України шляхом
активізації міжрегіональних комунікацій, нейтралізації
сепаратистських практик, поглиблення діалогу влади та
громадянського суспільства, формування атмосфери
взаєморозуміння та довіри між громадянами, нарощування комунікативного потенціалу державної мови, поширення та популяризацію успішних життєвих практик
у галузі науки та освіти, охорони здоров‘я, подолання
бідності, досягнення гендерної рівності тощо. Об‘єднувати суспільство може як усвідомлення того «хто ми є?»,
так і втілення успішних стратегій вирішення політичних
та соціально-економічних проблем та модернізація суспільства на основі потреб та інтересів більшості громадян України, а не олігархічних кланів.
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PUBLIC DIALOGUE AS A DETERMINING FACTOR
IN THE CONSOLIDATION OF THE UKRAINIAN NATION
In the article we consider the consolidation of Ukrainian society as a result of the dialogue inside the culture and
dissemination practices of communication, tolerance and understanding people. Although dialogic and tolerance always were
notable features of Ukrainian culture, that defined the influence of plural cultural and civilizational and geopolitical
influences, the modern Ukrainian culture still has a significant consolidation potential. The promotion of dialogue of culture is
a relevant and important vector of development of Ukrainian humanitarian policy of the state and ensuring its identity and
security.
Key words: social dialogue, national consolidation, culture, ethnic distance, linguistic picture of the world, harmonization
of interests, trust.
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ЖИЗНЬ НАПОЛНЕННАЯ СМЫСЛОМ
В первую очередь людей интересуют сущность и назначение человеческого бытия в бытии мира. А
именно: осмысление своей жизни как осмысление способов реализации собственных сущностных сил.
Осмысливая своѐ бытие, человек проникает в его сущность и, тем самым, влияет на способы реализации
себя через духовные и материальные потребности. В конечном же итоге познание и оценка мира и себя –
важный шаг на пути становления человека как личности. В этом процессе многие явления, события,
факты, действия становятся для человека значимыми, преобразуются затем в ценности, ради которых он
живѐт и которые составляют основу его мировоззрения.
Ключевые слова: смысл, жизнь, ценности, мировоззрение, духовность, счастье, личность.
Цель работы: найти ответ на главный вопрос о
смысле жизни человека. Определить статус и назначение
человеческой жизни.
Введение. Зачем жизненный успех, зачем бесчисленные муки и страдания, зачем все усилия и труд, и обязанности, и забота, и доброта, и творчество? Как сделать
так, чтобы жизнь была наполнена смыслом? Однозначного и простого ответа на поставленные вопросы ещѐ
никто из людей, живущих на нашей планете, найти не
мог. Представления о смысле жизни складываются в
процессе деятельности людей и зависят от их положения, содержания, решаемых проблем, образа жизни, миропонимания, конкретно-исторической ситуации.
Современный человек вследствие обесценивания в
нѐм чувства добра, истины и красоты характеризуется
всѐ более нарастающим чувством утраты смысла и бесцельности жизни. Потеря ценностей, идеалов, неуверенность в завтрашнем дне ведут к деформации личности,
бездуховности и нравственному падению. Но фундаментальной, непреходящей ценностью, вне которой невозможно существование иных смысложизненных ценностей является сама человеческая жизнь.
В каждом социуме (группе, коллективе, в обществе)
идет постоянный процесс переоценки ценностей: одни
ценности девальвируются уступая при этом место новым, другие же, не получив широкого распространения
уходят в небытие. В обществе могут происходить процессы активного перемещения ценностей от одних носителей к другим. Каждый социум (индивид, организация,
группа, общество), представляющий определенную систему ценностей, стремится дать своим социальным
группам эталоны смысложизненных ориентиров.
Постоянно меняющиеся ценности, наполненные социокультурным контекстом, образуют духовную основу
человеческой жизни, без которой невозможно формирование устойчивой личностной структуры, активной физической, социальной и духовной жизни. Итак, система
ценностей образует внутренний стержень культуры. Она
в свою очередь, оказывает обратное влияние на социальные интересы и потребности, выступая одним из
важных мотивов социального действия, поведения индивидов. Умение найти смысл жизни – это способность
индивида регулировать свою жизнедеятельность.
Основная часть. Культура является критерием и показателем мировоззренческого развития человека. Имен-

но культурные ценности способны стать теми компонентами внутреннего мира личности, которые обеспечат ее жизненные позиции. Только освоив мировую
культуру, превратив ее в неотъемлемую часть своего
опыта, человек может сознательным путем прийти к
необходимости, которые составляют основу подлинно
культурного мировоззрения: достоинство и свобода человеческой личности, социальная справедливость и равенство всех людей, стремление к всеобщему миру и
единению человечества [2].
Содержательное ядро мировоззрения образуется той
формой жизни нашего духа, которое даѐт ответ на вопрос: «Во имя чего жить?»
Мировоззрение при этом опирается на систему знаний и оценочных ориентаций, которые составляют основу мировоззренческой культуры личности. Мировоззрение формируется, как отражение и выражение всего
богатства взаимоотношений личности и мира. Эти отношения начинаются с первых моментов существования
индивидуума в социуме и культуре. Они запечатлеваются в уникально складывающимся опыте человека,
который становится фундаментом для всех последующих форм самоопределения и познания мира [8].
Определяющим моментом является конкретный образ жизни, который можно определить как способ поведения в определенных объективных условиях на основе
ценностей культуры. Образ жизни обладает специфическими конкретно историческими характеристиками,
уникальное сочетание которых, замыкаясь на уникальном местоположении каждого индивидуума в мире, создаѐт неповторимость его мировоззренческого опыта.
Семья – одна из наиболее распространѐнных групп,
где, как правило, задается направленность мировоззренческого развития личности. Мировоззрение способно
изменяться с изменением бытия. Любые попытки навязать ту или иную форму или содержание мировоззренческого сознания, не подкрепленные бытийным основанием,
превращается в произвол, призванный оправдывать соответствующие формы политической, управленческой и
идеологической практики и чреватый социальным насилием.
Мировоззрение всегда черпает для себя выводы из
истории человечества. Возрождение Украины должно
начаться с возрождения ценностей, которые станут основой нового мировоззрения. Тогда мы овладеем сокровищницей культуро-творческого мировоззрения и все
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вместе станем черпать оттуда основополагающие идеи
для современной жизни.
Что же может стать материалом создания новых
идей? Методологическую основу могут составлять
труды выдающихся мыслителей мировой и отечественной культуры, которые в разные исторические эпохи
исследовали проблемы духовной жизни общества, в
частности, вопрос о роли и значении высших ценностей
в структуре мировоззрения личности. Подводя итог,
отметим, что мировоззрение – это духовная основа жизненной позиции личности, ядром которой является свободно принятые базовые ценности, реализуемые в еѐ
поведении и выражающие собой целостное отношение к
миру [14].
Формирование мировоззрения личности является
итогом ценностно-ориентационной деятельности, которая складывается из собственного мировоззренческого
воспитания, так и непосредственно духовной деятельности социального субъекта. Ключевая роль в мировоззренческих взглядах и жизненных позициях личности
играют высшие ценности. Одной из центральных проблем человеческого бытия является стремление к высшим ценностям. В высших ценностях человек находит
обоснование собственной жизни.
Культура и религия – компоненты общества, выступают фактором формирования ценностей. Смысл жизни
любого человека должен быть осознан, им определѐн,
им самим намечен. Именно от выбора человеком целей,
ценностей и идеалов зависит, состоится ли его жизнь
или пройдет впустую.
Определить статус высших ценностей не просто.
Возьмем, например, ценность жизни [6]. Кажется, еѐ истолкование как высшей ценности бесспорно. Без земного существования, остальные ценности утрачивают
свое значение. Но ценность жизни в различных культурах оказывается неодинаковой. Поскольку человеческая
личность является высшей ценностью, следовательно,
такая же ценность – еѐ бесконечная жизнь.
Так, на уровне идеала функционируют духовные
ценности, наиболее адекватно проявляющиеся в религии, нравственности и искусстве, как видах духовной
культуры с еѐ высшими ценностями, такими, например,
как вера, любовь и красота. Высшей ценностью, связывающей нравственные ценности морали является добро.
Добро становится ядром внутренней основой культуры в
области морали и моральной культуры, как проявление
нравственных ценностей.
Современная жизнь заключает в себе потенции разного выбора. Для одних людей главной целью могут
стать обеспечение материального достатка и стремления
к личной выгоде, для других – влечение к знаменитостям и звездам, для третьих – служение в церкви. Жизнь
в погоне за удовольствиями, в рабстве у своих похотей,
в роли марионетки в руках других людей убивает Божественное в человеческой душе [3].
Чтобы сделать правильный выбор, смысложизненные
ориентиры должны быть особенно тщательно обдуманны и оценены самим человеком. Ибо от того, какую
жизненную позицию выберет человек, во многом зависит жизнь не только его самого, но и его окружения,
общества в целом.
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Таким образом, одним из существенных факторов
формирования смысло – жизненной ориентации выступает поиск человеком смысла жизни. Такой поиск представляет собой ценностное освоение человеком смысла
жизни. Смысл предстает как духовная направленность
бытия человека. Формирование смысложизненных ориентаций существует только у человека. Истинные смысложизненные ориентации человека заключают в себе
огромный духовный потенциал, способной помочь ему в
преодолении нынешней бездуховности. Ценности выступают условиями формирования человеческих стремлений, влечений, желаний, потребностей.
Различным видам культуры соответствуют именно те
ценности, которые могут быть предельно доступными
для реализации. В религии такой ценностью является
Бог, в нравственности – добро, в искусстве – красота, в
политике мир, в экономике – полезность, в науке – истина и т. д. Занимая в иерархии ценностей высшую ступеньку, высшие ценности являются для личности путеводной звездой, к которой стремится человек в процессе
ценностно-ориентационной деятельности [11].
Ценность определяет человеческий смысл его существования [15]. Какой бы идеальной, духовный и потусторонний источник жизни мы не имели, судить о них и
тем более изучать и сознательно использовать мы можем только в земной человеческой жизни. Эта жизнь
всегда общественная, человек может быть таковым
только среди других людей.
Сформировавшиеся ценности в свою очередь, определяют характер будущего представления об окружающем мире. Духовный мир человека, его ценности возникают и развиваются из единого корня, и таким корнем
человека выступает он сам. Высшие ценности являются
системообразующим фактором по отношению к мировоззрению личности в целом. Посредством ценности
проявляется отношение человека к миру. Отношение, в
котором отражается освоение мира и происходит самораскрытие сущности человека как общественного существа. В этом смысле мировоззрение личности является
сердцевиной еѐ духовной жизни.
Кто же является производителем духовных ценностей? Если мыслители определенного исторического
периода формируют ценности, опирающаяся на лучшие
образцы мировой культуры, то эпоха получает от них
разработки, идеи, соответствующие прогрессу [12]. Если
они не способны к этому, то наступает выражающийся в
той или иной форме упадок.
Христианство учит, что один поступок может обесценить всю жизнь. Такие поступки называются грехами.
Грех – не только зло, а ещѐ и бессмыслица. Обратной
процесс – возвращение к реальности и осмыслению бессмысленной жизни возможно только при невидимом
личном присутствии Творца и называется покаянием.
Христос наполнил смыслом этот мир в момент сотворения мира и через Своѐ воскресенье из мѐртвых
восстановил утраченный смысл каждой человеческой
жизни. Только в свете воскресения Христова человеческая жизнь обретает свою непреходящую ценность.
Смысл жизни – это замысел Божий о человеке. Смысл
жизни есть результат осмысления человеком своей собственной жизни, освоение смысла окружающего бытия.
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Ценность есть исходное условие и место встречи конечного человека с вечностью. Ценность в этом смысле
выступает в качестве своего рода ступеньки в бессмертие. Такое восхождение можно считать реальным прогрессом культуры общества. Человек есть место встречи
бытия с Богом. А это означает, что человека делает человеком то, что выходит за его пределы жизни, то есть дух [13].
В зависимости от ценностных ориентаций личности
складывается определенная направленность еѐ потребностей и интересов. Ценностные ориентации – источник
духовной энергии, активности личности. Постоянное
стремление к совершенству, идеалу и составляет источник духовной энергии. Таким образом, ценностные ориентации – не только актуальная форма духовной культуры, но и ее потенциальная основа, важнейшее условие
и источник еѐ дальнейшего развития.
Ценностные ориентиры играют роль предвидения
будущих событий, ориентаций. Усиливающийся интерес
к проблеме смысла человеческого бытия происходит
вследствие изменения представлений о самой жизни,
переоценки ценностей, выработки новых жизненных
ориентаций. Одним из объективных факторов, влияющих на смысло – жизненные ориентиры и объясняющие
многие поступки объекта выступает выбор определенных социальных правил. В этом случае смысложизненные ориентиры человека как основание его поступка
предполагают, во-первых, следование определенному
правилу. Во-вторых, правила и нормы общества проявляются как реальная общность ценностных представлений, то есть когда человек основывается в своѐм сознании и поведении на нормах и правилах, требующих
взаимного уважения и соблюдения этических и моральных ценностей.
Ценности тогда служат основанием действия людей,
когда стоящие за ними цели глубоко укоренены в культуре социума. Ценности – это отношение человека определенным идеям, вещам, людям, которые составляют
смысл бытия индивида и социума. Основой смысложизненной ориентации человека выступают различные ценности. Как правило, это понятия, как добро, зло, справедливость являющиеся нормативно признанным в
рамках определенного общества. Под смысложизненной
ориентацией человека мы понимаем основную смысловую и мировоззренческую направленность деятельности
человека, которая способствует его благоприятному
развитию [7].
Усвоение таких ценностей, как истина, добро, красота создает ценностные ориентации. Это осознанное
стремление человека строить свою жизнь и преобразовать действительность в соответствии с ними.
Сегодня необходимо помочь людям сформировать
нравственный идеал. С пониманием образа Божия в человеке можно связать основные истины о человеке. Раскрывая понятие нравственного идеала, мы непременно
придем к выводу о том, что нет людей абсолютно
совершенных.
Понятие счастья во всех этических системах связывается с пониманием смысла жизни. Философские манифесты счастья имела каждая эпоха. Счастье – это
состояние наибольшей удовлетворѐнности человека
условиями своего бытия, ощущение полноты и осмыс-

ленности жизни – это и благополучие, и здоровье, и степень свободы и уверенности человека в полезности своего существования на земле. Счастье не может быть
состоянием постоянным, это не состояние непрерывной
радости, а скорее момент особого эмоционального подъѐма. В христианском вероучении понятие счастья обретает сугубо духовный смысл.
Для конкретизации понятия счастья необходимо выделить в нѐм несколько структурных уровней:
1. ощущение счастья – возникновение у человека положительных эмоций.
2. чувство счастья проявляется в форме вполне определенного состояния психики.
3. состояние счастья – это устойчивый уровень
довольства, человека.
Счастье – это не только эмоциональное, но и духовное переживание, возникающее при удовлетворении
высших потребностей личности.
Стремление к счастью – естественное желание связано с возможностью самореализации личности в различных сферах еѐ бытия. Счастье является эмоциональным переживанием, основано на положительной оценке
человеком своей жизни [1].
Счастье всегда связано с ощущением необыкновенного подъѐма духовных и физических сил человека.
Счастье существует только во взаимном общении, оно
невозможно в одиночестве.
Счастье всегда сопряжено с борьбой. Оно может основываться не только на высоких моральных ценностях.
В его основе могут лежать и антиценности, ради которых человек иногда сознательно идет на разрушение
личности.
Мера счастья зависит от степени нравственности индивида. Счастье может испытать только по-настоящему
нравственный человек. Два центральных мотива в жизни
каждого – стремление к счастью и смыслу. Счастье и
смысл, являются основными составляющими хорошего
самочувствия.
Итак, люди стремятся не только к счастью, но и обретению смысла жизни [4]. Счастья не может рассматриваться как состояние безоблачного спокойствия духа.
Кроме того, счастье не есть состояние непрерывно радостное. Оно включает в себя и противоположные состояния – грусти, печали, сожаления.
Счастье заключается в способности идти сквозь отдельные несчастья, преодолевая их. Счастье заключается
в способности бороться с собственной слабостью, эгоизмом. Нравственная личность всегда должна быть и
счастливой личностью. Вне нравственного поведения
нет счастья [10].
Счастье – это высшее, устойчивое удовлетворение
человеческих потребностей. Основные потребности человека – главные составляющие его возможного счастья.
Физические (биологические) потребности – это здоровье. Они связаны с внутренними усвоением (еда, питьѐ,
дыхание и т. д.). Это связано с экологическими потребностями. Здесь мы видим высшую ценность – гармонию
с природой. Материальные потребности выражаются в
благосостоянии.
Новый вид потребностей – потребности духовные.
Конкретное их выражение происходит в потребности в
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близком человеке, в его любви к нему. Любовь лежит в
основе всех последующих духовных потребностей.
Высшая моральная ценность заключена в любви. Любовь – это феномен человеческого бытия. Она обладает
единством телесно – душевного и душевно – духовного
принципов. Она включает в себя тенденцию к совершенствованию и вхождению за пределы себя как телесного
единства. В любви человек ищет счастья, которое является самым желанным состоянием любого человека.
Если говорить о характерных признаках любви, то
наиболее существенным является избирательность. Объект индивидуальной любви воспринимается любящим
как совокупность личных достоинств. Счастье не зарабатывается и не заслуживается. Счастье просто настроение, при котором нами большую часть времени владеют
приятные мысли.
Многие люди отказываются от поисков счастья для
себя, потому что в этом есть что-то эгоистичное. Бескорыстие способствует счастью. Для любимого человека
приятнее мысль, что в нѐм кто-то нуждается. Счастье,
естественно, сопутствует бескорыстным помыслам и
действиям, но не является наградой или платой за бескорыстие [5].
Счастье связывают с духовностью человека. В свою
очередь духовность – это такая сфера, в которой мы
имеем дело с Высшим Абсолютом. Счастье в большей
степени сопутствует тому, кто осмыслил свою связь с
Богом. Счастлив тот, кто, создал вокруг себя пространство любви и счастья, включив в него Бога.
В настоящее время культивируется представление о
счастье, как возможности получения чувственных удовольствий. Тот, кто привержен этому мнению, бессмысленно прожигает жизнь, кочуя от одного удовольствия к
другому. Человек становится рабом своих желаний. Невозможно быть счастливым не только в координатах
отдельных желаний, но и в координатах отдельных жизненных целей. Достижение или не достижение каждой
из них приводит к необходимости каждый раз пересматривать жизненные ориентиры, пребывать в бесконечной
суете, в погоне за счастьем. По-настоящему счастлив
тот, кто осмыслил бессмертие своей души и живѐт исходя из представления о вечной жизни.
Нравственные поступки совершаются без суеты [9].
Они не связаны со временем в достижении цели своего
бытия. Каждый человек сам может обрести счастье,
освоив жизнь в режиме водительства Божьего. Для христианина счастье, как наслаждение радостями современного мира – не смысл жизни. Смысл его жизни – приближение к Богу. Счастье – это радость получения,
любовь – это радость дарения. Для деятельного человека
счастье – ресурс и инструмент. Деятельному человеку
счастье помогает, когда оно становится привычным фоном и источником энергии.
В настоящей жизни никто не обещает нам полного и
абсолютного счастья. Но духовная жизнь личности невозможна без переживаний радости, оптимизма или
уныния, веры или разочарования. Счастье – это не обладание всеми благами жизни, а постоянная радость
сердца через жертвование себя другим людям.
Выводы. Человеку необходимо дать ответ на мировоззренческий вопрос о смысле жизни. Люди не хотят
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мириться с отсутствием или утратой смысла жизни и
продолжают искать его. Смысл жизни может быть обретен в любом возрасте человека и в любой жизненной
ситуации. Объективно смысл жизни реализуется в процессе жизнедеятельности человека. В любом случае человек должен состояться, иметь возможность представить себя миру.
Вопрос о смысле жизни в последнее время начинает
выступать на первый план, и связано это, прежде всего,
с проблемой утраты людьми этого смысла. Существуют
разные подходы к решению проблемы смысла. Первый
подход утверждает, что смысл жизни человека был задан Богом. Во втором, смысл жизни выносится за пределы конкретной жизни человека во имя светлых идеалов. В третьем, смысл жизни отрицается. Четвертый,
заключается в самореализации личного потенциала человека.
Человек познаѐт мир, оценивает действительность,
пытается понять смысл собственного существования.
Смысл жизни является индикатором состояния духовности. Поиск ответа на главный вопрос человеческой
жизни рассматривается как процесс обращение к Богу в
ситуации абсурда, бессмысленности жизни, утраты
главных ценностей жизни.
Сейчас взгляд на смысл жизни представляет ориентацию на познание духовной реальности. Стремление
всѐ сопоставлять с Высшим Абсолютом как источником
бытия одухотворяет жизнь человека. Смысл понимается
как Божественный замысел. Познание Христа приводит
к высшей ценности – совершенной вечной жизни. Вопрос о смысле жизни решается через абсолютную ценность. Смысл жизни человека связывается с пониманием
бытия как сверхчувственной реальности.
Этот вопрос связан с ответом на вопрос о происхождении мира, его развития и движения, имеющего начало
и конец. Нравственный смысл жизни человека основан
на христианской идее, на приоритете вечных духовнонравственных ценностей. Поиск смысла жизни – это
поиск пути в вечность.
Обретая смысл жизни человек, получает положительное эмоциональное состояние, которое сопровождается:
– целеустремленностью, созданием своей значимости
в отношениях с другими людьми;
– интересом к другим людям;
– осознанием своего места в мире.
Каждая ситуация жизни несет в себе свой смысл,
разный для разных людей. Но для каждого человека он
является единственным. Найти смысл – это ещѐ не всѐ.
Его необходимо осуществить. Человек несет ответственность за осуществление уникального смысла своей
жизни. Осуществляя смысл своей жизни, тем самым
человек осуществляет самого себя. Подлинные ценности
и его душевные качества определяют отношение человека к окружающему миру и самому себе.
Ценности и душевные качества определяют отношение человека к окружающему миру и самому себе Нравственный идеал человека есть главный источник мотивации поступков человека. Нравственный идеал есть
источник правильных понятий о красоте, добре и зле,
дружбе и любви. Именно нравственный идеал – ключ к
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пониманию смысла человеческой жизни. Итак, в основе
формирования личности лежит идеал, из которого выводится вся система нравственных ценностей. Видение
смысла жизни – это видение перспективы, видение будущего, ради которого стоит жить.
Осуществление смысла является для человека необходимостью в силу конечности, ограниченности и необратимости человеческого бытия в мире, из-за неповторимости каждой конкретной ситуации. Смысл – это
объективная наполненность, содержательный критерий
жизни. Смысл жизни не преподносится нам готовым,
ему нельзя научиться. Человеку предстоит узнать смысл
жизни, обрести его в опыте своего бытия, выстрадать в
процессе самоутверждения и сложных нравственных
испытаний.
Глубина и сложность проблемы в том, что знать чтото о смысле жизни, определить его для себя и прожить
свою жизнь со смыслом – далеко не одно и тоже. Ценности и душевные качества определяют отношение человека к окружающему миру и самому себе. Нравственный
идеал человека есть главный источник мотивации поступков человека. Нравственный идеал есть источник
правильных понятий о красоте, добре и зле, дружбе и
любви. Именно нравственный идеал – ключ к пониманию смысла человеческой жизни. Итак, в основе формирования личности лежит идеал, из которого выводится
вся система нравственных ценностей. Видение смысла
жизни – это видение перспективы, видение будущего,
ради которого стоит жить.
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A LIFE FILLED WITH MEANING
First of all, people are interested in the essence and purpose of human existence in the existence of the world. Namely:
comprehending one’s life as comprehending the ways of realizing one’s own essential forces. Comprehending his being, a
person penetrates into his essence and, thereby, influences the ways of realizing oneself through spiritual and material needs.
Ultimately, cognition and appreciation of the world and oneself is an important step towards the formation of a person as a
person. In this process, many phenomena, events, facts, actions become significant for a person, then are transformed into
values for which he lives and which form the basis of his worldview.
Key words: meaning, life, values, worldview, spirituality, happiness, personality.
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THE PHENOMENON OF RELIGIOUS
PLURALISM IN MODERNITY
The article discusses the concepts of “religious pluralism” and “religious diversity”. The dynamic processes
taking place in modern society erode the “established” ideas about religion as well as its impact on the person’s
worldview and social activities. Religiosity and forms of religious institutionalization develop new features. The
author proves the need for a thorough approach to the definition of “religious pluralism”, makes a number of
critical remarks regarding certain concepts, and concludes that throughout the history of the religious studies,
scholars have not conjured to a single definition of “religion”. Studying the problem of modern religious
pluralism, it is necessary to apply a pluralistic approach: based on a set of additional theories that cover and
explain the phenomenon of religious pluralism in all its diversity.
Key words: religion, religiosity, religious pluralism, religious diversity, religious individualism, conflict,
multiculturalism.
The dynamic processes taking place in modern society
are global in nature. They break the established ideas about
religion, its place and role in public space, as well as its
impact on the person‘s worldview and their social activities.
The phenomenon of religion is continuously becoming more
diverse and complex. Religious practices, religiosity types,
religious institutionalization forms, as well as collective and
individual attitudes towards religion gain new features.
Current processes of mass migration of humankind have
caused the transition from cultural and religious
homogeneity, that was socially built in many countries, to a
recognition of diversity. Considering this, it is important to
understand how societies and religious denominations
respond to differences in religious beliefs. This further leads
to the fact that a topic of religious pluralism gets new colours
and connotation as well as raises new questions for scholars.
The concept of «religious pluralism» establishes a certain
semantic framework and becomes the subject of research of
many religious scholars and people trying to understand the
world‘s religious diversity at the global, local and individual
levels, and also propose new approaches to the description of
religious diversity and religious identity, as well as avoid
negative consequences cultural policy and unsuccessful
assimilation.
Many researchers use the term «religious pluralism» to
refer to the diversity of contemporary religious
manifestations. It combines quite different phenomena and
cannot be explained only by simple interpretations. Thus, the
British researcher J. Davy calls pluralism a «cunning» term
[12, p.120]; J. Beckford, a renowned professor of sociology,
believes that this term should be used with extreme caution,
since critical aspects of religious pluralism have not yet
received the sociological attention that they deserve [7,
p.15]; and O. Riis, a Danish religious scholar, argues that
there are many forms of religious pluralism. In particular,
O. Riis believes that these types of pluralism are not
different approaches to a common ideal, but are a political
response to different historical challenges, and thus the
problem of religious diversity generated by recent
globalization processes can be solved in different ways.
ways [17, p.20-34].

The purpose of the article is to substantiate and provide
further reasoning for a view that the concepts of ―religious
pluralism‖ and ―religious diversity‖ require careful
consideration in the current time of rapid changes in many
societies, cultures, and religions as these phenomena raise
complex issues that require greater conceptual clarity than it
may be evident from the major part of the relevant literature.
Since the end of the twentieth century, the problem of the
phenomenon of religious pluralism has become a new topic
in the sociology of religion, requiring additional research.
The project for the study of religious pluralism, created by
Diana Ek, aimed at studying confessional realities in various
regions of the world, is the first and remains one of the
largest to date [19]. Under the influence of the Pluralism
project, the so-called normative-positive approach to the
interpretation of the concept of ―religious pluralism‖ began
to prevail in scientific discourse [14; 15]. According to
Diana Ek, religious pluralism is based on the acceptance of a
new religious diversity, the involvement of people of
different faiths and cultures, as well as the formation of a
culture of pluralism, which requires new knowledge and
education in relation to many other religions and practices.
According to the researcher, a pluralistic approach seeks to
find new ways to positively interact with diversity, analyze
differences and seek common understanding.
Studies of religious pluralism include discussions on
ecumenism, religious aspects of multiculturalism, interfaith
events, religious dialogues, etc. All of these analyse and
provide support for a positive role of religious pluralism or
address it as a means of achieving social or cultural
solidarity and harmony. Achieving these goals aims to find
new ways to interact positively with diversity, explore
differences and find common ground, as well as to pursue
policies that bring together diverse communities with
different ethics and interests, and freedom of choice.
Researchers quite often see political overtones in
religious pluralism. For example, J. Beckford, the British
sociologist of religion, emphasizes the factor of freedom and
evaluates religious pluralism as a cornerstone of democracy.
At the same time, P. Berger, the Austrian and U.S.
sociologist and theologist, has doubts as to whether religious
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pluralism has advantages for democracy [8; 9] and believes
that the goals of tolerance and pluralism are not as
unproblematic as we perceive them to be. In comparison,
T. Banchoff, the U.S. sociologist, defines religious pluralism
as an interaction of various religious factors with each other,
society, and the state with respect to specific cultural, social,
economic, and political agendas [5, p.5]. It‘s important to
note that Banchoff emphasizes a peaceful nature of this
interaction.
The scope of this approach to the definition of ―religious
pluralism‖ can also be assessed through the way The Global
Pluralism Award, a rather influential Canadian research and
policy project, defines the term: ―Pluralism rejects division
as a necessary outcome of diversity, seeking instead to
identify the qualities and experiences that unite rather than
divide us as people and to forge a shared stake in the public
good‖ [13]. Pluralism is seen as a consequence and a basis of
the principles of liberal ideology: individualism, rationalism,
equality and tolerance, as well as religious freedom. From
this angle, the religious pluralism is perceived by many
authors as a U.S. narrative affirming values of liberal
democracy and perceiving religious diversity as a public
good. At the same time, religious pluralism is gaining further
normative features.
However, we agree with I. Kargina‘s view: considering
modern realities, such an understanding of pluralism is
rather a manifestation of ideological intentions and rhetoric,
aimed at avoiding (or diminishing the importance of)
differences and thus resolving the issue of the way to reach
an agreement in the modern world of conflicts [1, p.48].
Considering the above, we will briefly elaborate on some
critical aspects of the above concepts. First of all, they are
usually formed within the paradigms of pluralism, which are
limited to an interaction between a small number of interest
groups and religious factors. However, modern religious
pluralism implies a significantly wider range of diversity.
Secondly, they underestimate the importance of the
problem of inequality in the modern world, which is
exacerbated by the dominant influence of the Western
culture, migration processes, and the respective reactions of
national cultures. The above provides a basis for the spread
of religious extremism, as well as national-religious social
movements aimed primarily at preserving the framework of
cultural, national and religious identity, which is often
followed by violence and conflicts. As evidenced
historically, interfaith dialogue is never open to all possible
participants, and full religious diversity is rarely reflected in
manifestations of ―peaceful‖ religious pluralism.
Finally, today religion is becoming a phenomenon that
manifests itself in various forms and shows signs of growing
complexity in terms of both competition and conflict
practices. Moreover, the tendencies of politicization of
religion and religiosity of politics increase the conflict
provoking nature of the religious factor. Research shows that
about 80% of the world‘s population de facto lives under
conditions of restriction of religious freedom or a high level
of religious hostility. This becomes a very significant factor
in the formation of new complex risks and increased
vulnerability [2].
All this makes it possible to separate empirical diversity
and the concept of ―normative‖ and ―positive‖ pluralism.

Thus, ―modern religious pluralism‖ should be understood as
a descriptive concept, and religious diversity as the empirical
basis of religious pluralism.
Therefore, given the peculiar nature of modern religious
pluralism, it can be defined as the coexistence of various
religious forms, practices, processes, types of religiosity, as
well as worldviews and predispositions in relation to
religious diversity, which manifest themselves in different
ways at different times. and to some extent interrelated,
levels of sociality within a single local community or global
society.
Based on this, we draw an important conclusion: the
definition of all these types of diversity depends on the
religious history of the country, the religious composition of
the population and other social factors.
Thus, there is and cannot be a universal way of modern
religious pluralism, but there are many contextually and
situationally determined pluralisms that reflect the
peculiarity of religious diversity, as well as the processes and
phenomena associated with it at different levels of society.
Another challenge to the cognition and measurement of
modern religious pluralism is the uncertainty of the criteria
for the very concept of ―religion‖. Modern religious studies
try to use objective (neutral to certain religious traditions)
criteria for determining religion rather that those based on
certain schemes developed on the basis of analysis of one
Abrahamic religious tradition as it was the case until the
middle of the XIX century [3, p.189]. Going beyond
monotheistic religions creates analytical and practical
difficulties, leading to a debate among religion researchers.
Questions about the concept and meaning of the term
«religion» on are raised in daily life contexts, politics,
media, and courts, as, according to J. Beckford, this is
clearly an issue that has the problems facing pluralism in the
most concentrated form [6, p.221]. The British scholar
explains that in countries where oligopoly is a predominant
type of state and religion relationship, a general strategy
used is to label certain religions as ―non-religions‖, ―harmful
sects‖, or ―evil cults‖ in order to make people believe that
the ban on those is justified based on morality and public
interest.
According to F. Yang, the U.S. scholar, as long as
recognized religions dominate the public discourse about
what is a religion and what is a ―non-religion‖, the status quo
of unfair competition will be maintained. Thus, under
current circumstances, the question of defining religion is
acute [18, p.56].
Throughout the history of the study of religion, experts
have not come to a single definition of it: they offer
different, sometimes mutually exclusive, statements.
J. Bowker explores this topic and at the end poses a question
on whether we are anywhere closer to defining religion,
which he further answers with a ―No‖ [10, p.XXIV]. This
problem is exacerbated by a new one, which is related to the
increasing religious diversity and the growing complexity of
religion‘s role. The clash of cultures and traditions produces
new religious movements, characterized by novelty of
content and practices and requiring attention from
researchers. The variety of religious forms as well as
linguistic features of different cultures make it extremely
difficult to find those features that would define some
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phenomena as religious because religion combines those
elements that arise in the life of society, groups, and
individuals [4, p.156]. A number of religious studies
researchers are rather critical with respect to approaches to
interpreting religion that narrow its definition to ―a belief in
the supernatural‖, which is not inherent in all religions, or to
aspiring to give religion a too broad of a definition and
include in it a wide range of phenomena such as
―commercialized religion‖, ―quasi-religion‖, etc. [4; pp.157161]. All these extremes add to a kind of ―sociological
agnosticism‖ with respect to attempts to find an appropriate
and comprehensive definition of religion.
The solution to the problem of defining religion is
possible through the synthesis of social, philosophical, and
sociological knowledge. The integration of the knowledge
will enable the qualification of religion, the clear
understanding of its qualitative and essential features as well
as the identification of its attributive properties [4, 16].
The discussions related to the criteria that legalize the
religious status of groups or movements obtain new meaning
under the influence of transformation and growth of
religious diversity. These will offer new answers to rather
difficult questions, with the main one related the need to
expand the boundaries of understanding what can be defined
as religion. In current world, the concept of what can be
recognized and accepted as a religion is no longer reduced to
any one of the influential points of view. Religion should be
defined more broadly, including new religious movements,
ethnic religions, and spiritual practices. This will bring the
study of religious diversity closer to the realities of the
modern world as well as bring certainty to the definition of
religious pluralism and, consequently, the objects of its
cognition.
Over the recent decades, there has been an aspiration to
understand modern religious pluralism through the prism of
sociological theories. In this respect, it is critical to take into
account several important factors that directly affect the
definition of the subject field of cognition and the
interpretation of modern realities related to religion. First of
all, we should take into account the speed of religion
scientific discourse‘s reaction on the dynamics of social
change. Recently, sociological research has shifted its focus
from secularization to religious diversity and pluralism. At
the same time, the ideas of secularization do not lose their
relevance, but they are getting reassessed and redefined in
the light of new realities. By expanding the subject area and
range of methodological approaches, the sociology of
religion increases its chances of offering appropriate and
comprehensive explanations of the transformations taking
place both in the field of religion as such and in terms of its
social and political changes. In our opinion, the problem of
religious pluralism is one of such new directions.
Conclusions. The problem of religious pluralism
requires a new pluralistic approach today, which is based on
a set of complementary theories that reveal and explain the
phenomenon of religious pluralism in all its diversity. This
includes complementing the analysis subject area of the
relevant aspects and objectives.
Different approaches highlight different aspects of
modern religious pluralism that, in combination, allow us to
build a model of analysis through understanding that
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religious pluralism in modern society tends to be plural both
in terms of structure and the presence of features of both
―traditional‖ and ―modern‖. It should be noted that religious
pluralism is a reality of the world we live in, and this reality
cannot be deviated from or reconsidered, but rather must be
taken into account when building relationships with other
faiths‘ representatives. Modern pluralism is based on
privatization of religious practices and development of
religious markets in the context of expanding religious
freedoms as well as increasing mobility and religious
innovation.
It is evident that modern circumstances and life realities
add new issues that cannot be ignored and must be taken into
account when studying religiosity.
Firstly, the reality is that it is in Christian countries that
the process of democratization of religiosity and change of
its social space is actively taking place. This led to a crisis of
institutional religiosity, and the latter has been replaced by
personal religious beliefs as an integral part of the person‘s
inner world. Thus, traditional religiosity is gradually giving
way to new forms of non-institutional religiosity, which is
developing and growing under the influence of modern
social changes. According to Robert Cipriani, a well-known
Italian sociologist of religion, the framework of noninstitutional religion is much broader and is based on
common values that are the guiding principles of life. It is
reasonable to state that we do not only face a religion that is
based on values that are largely common, and these values
on their own can also be considered as a kind of religion.
R. Cipriani concludes that this religion has secular
origins [11].
Moreover, currently, the studies and assessments of
religion‘s viability, rather than an analysis of the actual
population‘s religiosity in the traditional sense of the
process, when the researcher‘s focus is on religious practices
and religious self-identification, are of the most relevance.
The religion‘s viability, i.e., religiosity, is the degree to
which religious meanings shape and determine the
worldview of a person, their motives, attitudes, and behavior
in everyday life.
Finally, the conclusions related to the democratization of
religious choice and the shift in understanding of the level of
society‘s secularity to the area of individual worldview and
practical separation from religion require a reconsideration
of the concept of belonging to a particular denomination or
religious movement as a basic indicator of religiosity. This
issue is a more important component of the concept of
―diversity‖ rather than ―religiosity‖.
Firstly, affiliation manifests itself through various forms
and is based on the specifics of a religion or a denomination.
Secondly, it is obvious that the level of religious selfidentification is not at the same time an evidence of active
religious practices: most often, religious practices are
associated with cultural tradition. Thirdly, it is still an open
question regarding how to explain an individual ―belonging‖
to two or more religious institutions at the same time. This is
not a trend featured solely in today‘s world: the combination
of individual and syncretic practices with belonging to
traditional organizations is a natural part of a long history of
multi-religiosity in East Asia. Many people are turning to
different religions in different life situations today. It is
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evident that the emphasis today is on the individuality and
independence of a person, so some religious groups accept
or adapt to this new form of individualism.
Thus, in the situation of democratization of religious
choice, belonging to a particular religion is becoming an
increasingly «problematic» concept, and therefore the
question arises of how to take this reality into account when
assessing the viability of religion and its strength. religious
groups.
Thus, the growing complexity of the dynamics of
processes taking place in the modern world requires scholars
to critically review the approaches and methodological tools
established in religious studies practice and to appropriately
introduce the new ones.
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ФЕНОМЕН РЕЛІГІЙНОГО ПЛЮРАЛІЗМУ В СУЧАСНОМУ ВИМІРІ
У статті розглядаються поняття «релігійний плюралізм» і «релігійне розмаїття». Динамічні процеси, що
відбуваються у сучасному суспільстві, руйнують «усталені» уявлення про релігію, її вплив на світогляд людини, її
соціальну діяльність. Релігійність, релігійні практики, форми релігійної інституціоналізації набувають нових ознак.
Автор доказує необхідність ґрунтовного підходу до визначення «релігійного плюралізму», висловлює ряд критичних
зауважень щодо певних концепцій, а також робить висновок, що за всю історію дослідження релігії фахівці так і не
прийшли до єдиного її визначення. Проблематика сучасного релігійного плюралізму вимагає застосування
плюралістичного підходу – базування на комплексі взаємодоповнюючих теорій, що дозволяють розкрити і пояснити
феномен релігійного плюралізму в усьому його різноманітті.
Ключові слова: релігія, релігійність, релігійний плюралізм, релігійне розмаїття, релігійний індивідуалізм,
конфлікт, мультикультуралізм.
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МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ІНТЕГРАЦІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА ЯК СКЛАДОВІ
ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ
НА ДОДИПЛОМНОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ
В статті висвітлено складові підготовки студентів, зокрема, визначено місце міждисциплінарної
інтеграції та організації самостійної роботи студентів у процесі у вивченні клінічних дисциплін на
додипломному етапі підготовки студентів медичних закладів вищої освіти.
Ключові слова: додипломне навчання, міждисциплінарна інтеграція, організація самостійної роботи.
Постановка проблеми. На сьогодні медицина є високоспеціалізованою і глибоко диференційованою галуззю науки. В системі медичної освіти згідно основних
положень Болонської декларації із використанням принципів кредитно-модульної системи ідея міжпредметного
інтегрування, міждисциплінарного, комплексного підходу є актуальною та необхідною [1-3]. Для досягнення
цілей міждисциплінарного інтегрування важлива системність та послідовність в реалізації цього підходу, при
вивченні загально-медичних та особливо клінічних дисциплін. Змістовна інтеграція навчального процесу на
клінічних кафедрах повинна ґрунтуватися на цілісному
розумінні організму людини, його змін у вікових та гендерних аспектах. Системний міждисциплінарний метод
навчання дозволить підготувати медичного працівника з
якісно новим рівнем мислення – діалектичним мисленням, здатним синтезувати знання отриманих на різних
(фундаментальних – теоретичних та клінічних) дисциплінах [2-4].
Сучасний лікар повинен володіти системним мисленням, вміти аналізувати, узагальнювати отриману
інформацію під час роботи з пацієнтом на різних етапах
його обстеження та лікування. Організація самостійної
роботи студента (СРС) переслідує ціль не вивчення надпрограмного матеріалу, а поглиблене розуміння ключових питань дисципліни, які мають прикладне або фундаментальне значення в підготовці лікаря [5-8]. Тому,
актуальність статті полягає у висвітлені методологічних основ організації міждисциплінарної інтеграції та
організації самостійної роботи студентів в процесі вивчення клінічних дисциплін як складової підготовки студентів на додипломному етапі навчання медичному закладі вищої освіти.
Виклад основного матеріалу. Кафедрою педіатрії,
неонатології та перинатальної медицини Буковинського
державного медичного університету МОЗ України ведеться викладання наступних клінічних дисциплін:
«Пропедевтична педіатрія» для студентів 3 курсу, медичних факультетів № 1–4, спеціальності (напряму) 222
«Медицина»; «Пропедевтика педіатрії» для студентів

3 курсу, медичного факультету № 4, спеціальності (напряму) 225 «Медицина психологія» та «Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами» для студентів 6 курсу,
медичних факультетів № 1–4, спеціальності (напряму)
222 «Медицина»; «Сучасна педіатрія. Актуальні питання
неонатології» (вибіркова навчальна дисципліна) для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії за спеціальністю 228 «Педіатрія».
Програма вивчення навчальної дисципліни з «Пропедевтична педіатрія» для студентів спеціальності (напряму) 222 «Медицина» розроблена відповідно до стандартів вищої освіти України, навчального плану,
освітньо-професійної програми вищої освіти підготовки
фахівців у Вищому державному навчальному закладі
України «Буковинський державний медичний університет» (2016 р.). Програма вивчення навчальної дисципліни «Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами»
складена відповідно до Стандарту вищої освіти другого
(магістерського) рівня вищої освіти, навчального плану,
галузі знань – 22 Охорона здоров‘я спеціальності 222
«Медицина» освітньо-професійної програми вищої
освіти підготовки фахівців у Буковинському державному медичному університеті (2019 р.). Робоча програма
навчальної дисципліни «Сучасна педіатрія. Актуальні
питання неонатології» (вибіркова навчальна дисципліна)
для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктор
філософії за спеціальністю 228 «Педіатрія» розроблена
відповідно до Стандартів вищої освіти України та на
підставі освітньо-наукової програми підготовки докторів
філософії у галузі знань 22 «Охорона здоров‘я», за спеціальністю 228 «Педіатрія» (2020 р.). Програма вивчення
навчальної дисципліни «Пропедевтика педіатрії» складена відповідно до Стандарту вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти, навчального плану,
галузі знань – 22 Охорона здоров‘я спеціальності 225
Медична психологія освітньо-професійної програми
вищої освіти підготовки фахівців у Буковинському державному медичному університеті (2021 р.).
Міжпредметні зв‘язки – це цільові і змістові збіги,
що існують між навчальними дисциплінами: «Пропедев-
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тична педіатрія», «Пропедевтика педіатрії», «Педіатрія з
дитячими інфекційними хворобами» та «Сучасна педіатрія. Актуальні питання неонатології» так як серед нозологій, що вивчаються, чітко прослідковується вікові
причинно-наслідкові зв‘язки. Для підвищення рівня викладання та узагальнення сприйняття інформації, що
викладається в програмі Вищої медичної школи, кафедрою педіатрії, неонатології та перинатальної медицини
використовується узагальнена схема викладання клінічної дисципліни, із зазначенням пререквізитів і постреквізитів навчальних дисциплін – міждисциплінарні
зв‘язки (табл.1).

Мета узагальненої схеми викладання клінічної дисципліни полягає в оптимізації оволодіння клінічним мисленням, наочності інформації, упорядкуванні значення
кожної дисципліни, що викладається в медичному університеті. Основне завдання міждисциплінарної інтеграції полягає в активізації та актуалізації студентом, при
вивченні певної теми клінічної дисципліни, раніше засвоєних знань, навичок та вмінь, які необхідні для вивчення даної теми, враховуючи при цьому інтереси наступних предметів. Найбільш адекватною формою
міждисциплінарної інтеграції на сьогодні є метод формування змістовних зв‘язків.
Таблиця 1
Пререквізити і постреквізити навчальних дисциплін (міждисциплінарні зв’язки)
Перелік навчальних дисциплін, на яких
Перелік навчальних дисциплін, для яких
Перелік навчальних
базується вивчення навчальної
закладається основа в результаті вивчення
дисциплін
дисципліни
навчальної дисципліни
«Пропедевтична педіатрія», Анатомія людини. Гістологія. Фізіологія.
Педіатрія. Неонатологія. Педіатрія з дитячими
«Пропедевтика педіатрії».
Біохімія. Медична фізика. Патологічна
інфекційними хворобами. Сучасна педіатрія,
анатомія. Патологічна фізіологія. Догляд за актуальні питання неонатології.
хворими.
«Педіатрія з дитячими
інфекційними хворобами».

Анатомія людини. Гістологія. Фізіологія.
Біохімія. Медична фізика. Патологічна
анатомія. Патологічна фізіологія. Догляд за
хворими. Пропедевтична педіатрія.
Пропедевтика педіатрії.

Методичне планування міждисциплінарної інтеграції
кафедрою проводиться за трьома напрямками та має
методичний супровід (методичні вказівки, методичні
розробки практичних занять; система дистанційного
навчання (середовище Moodle) Буковинського державного медичного університету): визначення забезпечуючих дисциплін (попередніх предметів, які є базовими
щодо вивчення теми даного практичного заняття); визначення забезпечуваних дисциплін (наступних предметів, розділи яких потребують знання даної теми практичного заняття); визначення внутрішньопредметної
інтеграції (інтеграція даної теми з попередніми чи наступними темами даної дисципліни). У методичному
супроводі кафедри вимоги до постановки навчальних
цілей заняття ґрунтуються на диференційованому підході до питань практичних занять зі студентами в рівнях
їх засвоєння.
Роль СРС у навчальному процесі згідно основних положень Болонської декларації є суттєвою. Включення її
до робочих навчальних програм допомагає студенту не
тільки відточувати клінічне мислення, але і стає базисом
для засвоєння знань у процесі навчання. На практичних
заняттях при вивченні основних методів обстеження,
симптомів та синдромів при захворюваннях різних органів та систем студенти 45–50 хв. учбового часу працюють в палаті безпосередньо біля ліжка хворого. На заняттях по вивченню нозологій – 60–90 хв. робочого часу
відводиться роботі студентів біля ліжка хворого: вони
проводять клінічне обстеження хворого, запис та розшифровку його ЕКГ, повторюють техніку забору і дослідження діагностичного мінімуму тематичного пацієнта
(відповідно до тематики практичного заняття). Таким
чином, елемент СРС вводиться в кожне практичне заняття. Це сприяє, в одних випадках, відпрацюванню

Сучасна педіатрія, актуальні питання
неонатології.

практичних навиків, а в інших, вчить етапності і послідовності обстеження хворого, розвитку клінічного мислення. Самостійна курація хворих із написанням учбової
історії хвороби поглиблює, систематизує і розширює
діапазон знань і вмінь студента.
Одним з важливих кроків Буковинського державного
медичного університету щодо впровадження в навчальний процес передових світових технологій з метою здобуття студентами практичного досвіду у лікарській діяльності стало відкриття 11 квітня 2019 року Центру
симуляційної медицини та інноваційних технологій
(COSMIT). Метою заснування Центру було покращення
якості медичної освіти шляхом створення високоефективного навчального середовища з умовами, максимально наближеними до реальної клініки та безпечними
для пацієнта (рис.1).
Тематично-орієнтовані зали центру симуляційної медицини в повній мірі забезпечені обладнанням відповідно до вимог підготовки спеціалістів з різних дисциплін
навчального плану. На його базі студенти мають змогу
опанувати практичні навички з переліку освітньо-професійних програм та освітньо-кваліфікаційних характеристик спеціальностей.
Для здобуття практичного досвіду майбутніми лікарями у центрі наявні симулятори, серед яких – роботсимулятор дорослої людини, робот-симулятор новонародженої дитини, манекен імітації пологів, гінекологічні
симулятори, манекени для навчання навичкам евакуації,
манекен для складної інтубації, манекени для індивідуального та групового навчанням навичкам серцево-легеневої реанімації, манекен для проведення ін‘єкцій, тренажери для навчання навичкам аускультації, манекени
по догляду за немовлям тощо. Хірургічна операційна,
пологовий зал, маніпуляційна, зал медицини катастроф,
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палати інтенсивної терапії дітей та дорослих обладнані
усім необхідним для роботи медичним інструментарієм,
відеокамерами, стереосистемами та моніторами для відстеження життєвих показників пацієнта.
Відпрацювання клінічного сценарію на цій базі передбачає мультидисциплінарний підхід із залученням
лікарів різних спеціальностей, медсестер, парамедиків

разом із ІТ-спеціалістами, науковцями та викладачами та
розвиває навички командної роботи у кризових ситуаціях. У симуляційному центрі студенти відпрацьовують
алгоритм практичних дій, починаючи з ситуації, що трапилася із хворим надворі чи вдома, у кареті швидкої
допомоги, приймальному відділенні або палаті інтенсивної терапії.

Рис.1. Сайт Центру симуляційної медицини та інноваційних технологій (COSMIT)
Буковинського державного медичного університету https://cosmit.bsmu.edu.ua/
Висновок. Міжпредметна інтеграція є важливою
складовою частиною підготовки студента-медика на до
дипломному етапі здобуття освіти. При вивченні клінічних дисциплін студент повинен застосовувати знання та
вміння, отримані під час вивчення базових – фундаментальних до клінічних дисциплін. Застосування узагальненої схеми викладання клінічної дисципліни сприяє
оптимізації процесу оволодіння клінічним мисленням,
наочно показує причинно-наслідкові зв‘язки, спонукає
студента до систематизації знань із клінічної дисципліни. Самостійна робота студента дозволяє оптимально
використовувати його можливості, виробляє в нього
мотивацію до навчання. Організація такої методики засвоєння учбового матеріалу сприяє поглибленню знань,
вмінь, розвиває практичні навики, клінічне мислення,
орієнтує на систематичну самоосвіту.
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО
НАВЧАННЯ НА ПРИКЛАДІ «УНІВЕРСИТЕТУ ГРИГОРІЯ
СКОВОРОДИ В ПЕРЕЯСЛАВІ»
У статті визначено основні переваги та недоліки системи дистанційного навчання з власного досвіду
використання під час пандемії і карантинних обмежень. Розглянуто доступні сервіси: MS Teams, Google
Classroom, moodle, які використовує Університет Григорія Сковороди в Переяславі від початку пандемії і
до сьогодні. Зазначено якими сервісами викладачі закладу користуються асинхронно під час навчального
процесу. Визначено можливості дистанційного навчання згідно зазначених систем для педагогів вищої
школи та здобувачів вищої освіти.
Ключові слова: дистанційна освіта, електронні ресурси, здобувачі вищої освіти, електронне навчання,
інтернет, онлайн, MS Teams, Google Classroom, Moodle.
Постановка проблеми. Одним з пріоритетних напрямів програми модернізації вищої школи визнане дистанційне навчання. В сучасних умовах існує потреба в
отримання вищої освіти дистанційно, що викликано необхідністю навчатися без відриву від виробництва. Таку
можливість надає дистанційне навчання, яке здійснюється завдяки ІКТ і системам комунікації [1].
Якщо до моменту пандемії COVID-19 перехід на дистанційну освіту не передбачав обов‘язковості і рухавсь
розвиток системи навчання поступово, то в березні
2020 року опанування технологій дистанційної освіти
стало обов‘язковим та не від‘ємним. Минуло не багато
часу та нажаль ситуація з пандемією і карантинними
обмеженнями не відпускає систему освіти у традиційну
форму. З‘явилось багато праць та переконань за та проти
такого навчання, але ми бачимо що на даний момент
лише в такому руслі ми можемо працювати онлайн,
тому нічого не лишається як вдосконалюватись, знаходити нові сервіси та шляхи для активного електронного
навчання.
Аналіз останніх досліджень із цієї проблеми. На
сьогоднішній час існує багато різних підходів до визначення та тлумачення поняття «дистанційне навчання».
Це поняття було сформульоване такими вченими: М. Томпсон, М. Мур, А. Кларк, і Д. Кіган. Кожен з цих авторів
підкреслював індивідуальний аспект цього методу [2].
Якщо звернутись до вітчизняної літератури, то неодноразово розглядалися проблеми розвитку дистанційного навчання в Україні [2, 3]: у праці Н.В. Казаринової,
Б.І. Шуневича, Г. Яценка, а також С. Степаненка,
В.Ю. Стрельнікова.
Мета роботи – визначити переваги та недоліки системи дистанційного навчання з використанням сервісів:
MS Teams, Google Classroom, moodle.
Виклад основного матеріалу. З прийняттям карантинних умов «Університет Григорія Сковороди в Переяславі», перейшов на дистанційне навчання з березня
2020 року і хоча у всіх здобувачів та педагогів були надії
повернутися до традиційної схеми, але чим далі тим більше стало зрозуміло, що певні платформи будуть крокувати напевно асинхронно. Тому хочу представити
вашій увазі огляд можливостей електронного навчання

на платформах MS Teams, Google Classroom, moodle. З
платформо moodle знайомі всі здобувачі університету
адже саме через неї відбувались сесії у здобувачів денної
форми в стінах університету, у заочної форми віддалено,
але в сучасних умовах денна і заочна працюють дистанційно.
Розпочнемо з Microsoft Teams – це онлайн сервіс
який забезпечує командну роботу, в одному робочому
просторі забезпечується функція спілкування, управління задачами, контентом, додатками та файлами. Будучи віртуальною платформою для проведення зустрічей в режимі онлайн, Teams містить багато функцій та
інструментів, які здатні забезпечити активну та продуктивну спільну роботу команд, тому даний сервіс обраний для забезпечення організації і здійснення дистанційного навчання.
Microsoft Teams є частиною пакета Office 365 і поширюється по підписці або, з деякими обмеженнями, як
безкоштовний додаток. «Університет Григорія Сковороди в Переяславі» має підписку пакета Office 365 для
навчальних закладів і пропонує використовувати ресурси Teams для організації дистанційного навчання. Тому
кожен здобувач має свій логін та пароль для входу в
дану систему.
На рисунку 1 представлено огляд командного вікна
який бачить здобувач у ході навчання. Звичайно у кожної спеціальності свої дисципліни., на зображені представлена зимова сесія магістрів заочної форми навчання
спеціальності Професійна освіта (товарознавство). Застосувавши даний додаток викладач має можливість
проводити навчання в режимі реального часу з відео та
фото фіксацією заняття. Здобувач має можливість оновити в пам‘яті матеріал попередніх лекцій зайшовши в
свою команду, обрати потрібний канал це дисципліна і
ознайомитися з інформацією чату та доступними файлами.
Наступний інструмент. Google Classroom – безкоштовний веб-сервіс створений Google для навчальних закладів з метою спрощення створення, поширення і класифікації завдань без паперовим шляхом. Основна мета
сервісу – прискорити процес поширення файлів між педагогами та здобувачами освіти. Може використовуватися вчителями та учнями у школах, або у закладах вищої освіти педагогами та здобувачами [4].
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Рис. 1. Командне вікно групи ТЗз-24 пм
Google Classroom об‘єднує в собі: Google Drive –
створення і обмін завданнями, Google Docs, Sheets and
Slides- для їх написання, Gmail для спілкування і Google
Calendar для розкладу. Здобувачі освіти можуть бути
запрошені до класу через приватний код, чи автоматично імпортуватися з шкільного сайту. Кожен клас створює окрему папку на Google диску відповідного користувача Google Drive, куди подається робота, котру
оцінює педагог. Мобільні додатки, доступні на iOS і
Android, дозволяють користувачам робити фото та прикріпляти їх до завдань, ділитися файлами з інших додат-

ків та мати офлайновий доступ до інформації. Педагог
може відстежувати прогрес кожного здобувача освіти, а
після оцінки його роботи, повернути її, супроводжуючи
коментарями.
Для здобувачів «Університет Григорія Сковороди в
Переяславі», кафедри професійної освіти створені гугл
класи не є основними але асинхронно заповнюються
інформацією і завданнями, це зручно для здобувача мати
доступ до своїх предметів та завдань з будь якого гаджету. На рис.2 представлене головне вікно гугл класу
спеціальності професійна освіта( товарознавство).

Рис. 2. Головне вікно Google Classroom спеціальності професійна освіта (товарознавство).
Заключною навчальною платформою яка використовувалась в процесі навчання «Університет Григорія Сковороди в Переяславі» є Moodle – це основна система і
вона була задіяна з переходом університету на болонську систему навчання. Усні іспити перенеслись у тестові бази, а сама система з плином часу стала контрольноінформативною платформою для навчання. Вікно здобувача представлене на рисунку 3.
Moodle (акронім від Modular Object-Oriented

Dynamic Learning Environment – модульне об‘єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище) – навчальна
платформа призначена для об‘єднання педагогів, адміністраторів і здобувачів (здобувачів) в одну надійну, безпечну та інтегровану систему для створення персоналізованого навчального середовища [5].
Moodle можна використовувати як в навчанні школярів, здобувачів вищої освіти, так і при підвищенні кваліфікації, бізнес-навчанні.
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Рис. 3.3. Інформаційне сторінка здобувача в системі moodle
Типова функціональність Moodle включає: здача завдань, дискусійні форуми, завантаження файлів, оцінювання, обмін повідомленнями, календар подій, новини та
анонси подій (для різних рівнів: сайт, курс, навчальна
група), онлайн тестування
У середовищі Moodle здобувачі отримують:
1) доступ до навчальних матеріалів (текстів лекцій,
завдань для практичних/лабораторних та самостійних
робіт; додаткових матеріалів (книг, довідників, посібників, організованих розробок) та методів спілкування та
тестування «24 на 7»;
2) інструменти для групової роботи (Вікі, форум, чат,
семінар, вебінар);
3) можливість побачити результати дистанційного
курсу від кандидата;
4) можливість бачити результати тестування;
5) вміння спілкуватися з викладачем через особисті
повідомлення, форум, чат;
6) можливість завантажувати файли з виконаними
завданнями;
7) можливість використовувати нагадування про події курсу.
Педагогам надається можливість:
1. використовувати інструменти для розробки авторських дистанційних курсів;
2. розміщення навчальних матеріалів (текстів лекцій,
завдань для практичних/лабораторних та самостійних
робіт; додаткових матеріалів (книг, довідників, посібників, організованих розробок) у форматах .doc, .odt, .html,
.pdf, а також відеоматеріалів, аудіо та презентація в
різних форматах і за допомогою додаткових плагінів;
3. додати різні елементи курсу;
4. швидко адаптувати навчальні матеріали;
5. використовувати різні типи тестів (підтримувані
формати: GIFT, Aiken, Moodle XLS);
6. автоматичне виготовлення тестів;
7. автоматизувати перевірку знань, звіти про проходження курсів кандидатами та результати тестування
кандидатами;
8. додавання різних плагінів до курсу дозволяє викладачу використовувати різноманітне стороннє програмне забезпечення для дистанційного навчання.

Сучасна освіта дає можливість побудувати цілісну
систему дистанційного навчання в Університеті, надаючи консультації та захист курсових робіт, наукових
досліджень, адміністрування та дистанційного навчання
по всьому університету.
Серед суттєвих переваг дистанційної форми навчання можна відзначити наступні:
Можливість навчатися у будь-який час. Студент,
який навчається дистанційно, може самостійно вирішувати, коли і скільки часу протягом семестру витрачати
на вивчення матеріалу. Звичайно, якщо ви не працюєте в
інших онлайн-сервісах з можливістю роботи в режимі
реального часу.
Можливість навчатися в будь-якому місці. Кандидати можуть навчатися, не виходячи з дому чи офісу, як
у будь-якій точці світу. Все, що вам потрібно, щоб почати навчання, це комп‘ютер з доступом до Інтернету.
Щоденне відвідування навчального закладу не є
обов‘язковим для людей з обмеженими можливостями,
для людей, які проживають у важкодоступних місцях,
батьків з маленькими дітьми.
Навчання без відриву від основної діяльності. Для
навчання не обов‘язково їхати у відпустку за основним
робочим місцем, їхати у відрядження. Ви також можете
навчатися дистанційно на кількох курсах або в кількох
навчальних закладах одночасно.
Можливість навчатися у своєму темпі. Немає необхідності вчитися в тому ж темпі, що й інші кандидати.
Кандидат завжди може повернутися до вивчення більш
складних питань, кілька разів переглянути відео лекції,
перечитати листування з викладачем і теми, які він уже
знає, що може пропустити. Головне – пройти проміжну
та підсумкову атестації.
Доступність навчальних матеріалів. Доступ до
всієї необхідної літератури для кандидата відкривається
при зарахуванні на дистанційну систему навчання, або
він отримує навчальні матеріали на електронну пошту.
Зникає проблема нестачі чи відсутності підручників чи
посібників.
Мобільність. Зв‘язок з педагогами, репетиторами
здійснюється різними способами: як on-line, так і offline. Проконсультуватися з педагогом за допомогою еле-
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ктронної пошти іноді ефективніше та швидше, ніж призначити особисту зустріч при очному або заочному навчанні.
Навчання в спокійній атмосфері. Проміжна сертифікація кандидатів на дистанційне навчання проходить у
формі онлайн-тестів. Тому у заявників менше причин
для занепокоєння. Можливість суб‘єктивної оцінки виключена: успішність кандидата з інших предметів, його
соціальний статус та інші фактори не впливатимуть на
систему, яка перевіряє правильність відповідей на запитання тесту.
Індивідуальний підхід. У традиційному навчанні
вчителю важко приділити увагу кожному кандидату в
групі, підлаштуватися під темп роботи кожної людини.
Використання дистанційних технологій добре підходить
для однорежимної маршрутизації. Окрім того, що кандидат обирає темп навчання, він може швидко отримати
відповіді на запитання від викладача.
Дистанційна освіта дешевша. Якщо порівняти вартість заочного навчання та дистанційного, то дистанційне навчання, ймовірно, буде дешевшим. Абітурієнт
не повинен платити за проїзд, проживання, а у випадку з
іноземними університетами йому не потрібно витрачатися на візу та паспорт.
Разом з тим, дистанційне навчання не позбавлене і
ряду недоліків:
Необхідна сильна мотивація. На практиці кандидат
дистанційно опановує весь навчальний матеріал. Для
цього потрібна відповідна сила волі, відповідальність і
самоконтроль. Швидше за все, ніхто не буде його заохочувати і не заохочувати до навчання. Не кожен може
підтримувати правильний темп навчання без зовнішнього контролю.
Нестача практичних вмінь та навиків. Досить
проблемно якісно організувати дистанційне навчання за
напрямами підготовки та спеціальностями, на яких передбачена велика кількість практичних занять. Навіть
найсучасніші комп‘ютерні тренажери не замінять майбутнім менеджерам «живої» практики.
Дистанційна освіта не підходить для розвитку
комунікабельності. При дистанційному навчанні особистий контакт кандидатів один з одним і з викладачами
мінімальний або навіть відсутній. Тому цей вид навчання не підходить для розвитку соціальних навичок, впевненості, командної роботи.
Проблема ідентифікації здобувача. Поки найефективніший спосіб простежити за тим, чи здобувач самос-
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тійно здавав іспити чи заліки, – це відеоспостереження,
що не завжди можливо. Тому на підсумкову атестацію
здобувачам доводиться особисто приїжджати до вузу
або його філії.
Висновки. Звичайно кожен заклад вищої освіти працює в умовах карантину по різному, але інколи педагоги
перевантажують здобувача інформацією не розуміючи
того, що сучасне електроне навчання можна спокійно
віднести до інтенсивних технологій адже навчальне навантаження має відбуватися, знання мають отримуватись, а інтенсивне навчання може витримати далеко не
кожен здобувач.
Ми визначили переваги та недоліки дистанційних технологій навчання, та з впевненістю можемо сказати, що
традиційна система має працювати в тандемі з дистанційною, тоді буде високий результат. Але поки сучасні
умови диктують свої правила на педагогічному полі бою
зможе втриматись лиш той, хто швидко реагує на зміни,
інтенсивно опановує нові знання і технології, професійно володіє сервісами, додатками та гаджетами які
забезпечують неперервний цикл освітнього процесу.
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ADVANTAGE AND DEFECTS OF DISTANCE STUDIES SYSTEMS
BY EXAMPLE OF HRYHORIY SKOVORODA UNIVERSITY IN PEREIASLAV
The main advantages and defects of distance studies system from personal experience of the use during a pandemic and
quarantine restrictions are defined in the article. The accessible services are considered: MS Teams, Google Classroom,
Moodle, that its use by Hryhoriy Skovoroda University in Pereiaslav from the beginning of pandemic and to this day. It is
indicated what services use asynchronous during educational process. Possibilities of the distance studies according to these
systems for the teachers of higher school and higher school’ students are determined in it.
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MS Teams, Google Classroom, Moodle.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ЕМОЦІЙНОГО
ІНТЕЛЕКТУ ПЕДАГОГІВ ПРИ АЛЕКСИТИМІЇ
У статті актуалізовано проблему вивчення емоційного інтелекту у працівників закладів освіти.
Зазначено, що прояв емоційного інтелекту може бути пов’язаний із таким феноменом, як
алекситимія. Розкрито поняття «емоційний інтелект» та «алекситимія». В результаті емпіричного
дослідження педагогів виявлено три групи респондентів в залежності від прояву алекситимії:
алекситимічний, неалекситимічний типи особистості та група ризику. Проведене емпіричне
дослідження дозволило констатувати зв’язок між типом особистості (алекситимічний,
неалекситимічний та група ризику) з рівнем прояву компонентів емоційного інтелекту. Встановлено,
що педагоги з неалекситимічним типом особистості мають значно вищі показники прояву
емоційного інтелекту (емоційна обізнаність, управління власними емоціями, само мотивація,
емпатія, розпізнавання емоцій інших людей) на відміну від осіб з алекситимічним типом особистості,
які мають низькій рівень емоційного інтелекту. У педагогів з алекситимією спостерігається загальне
притуплення власних емоцій та неоднозначне розуміння емоцій оточуючих їх людей. Наголошено на
необхідності впровадження елементів психологічної допомоги в напрямі розвитку компонентів
емоційного інтелекту у педагогів, зниження рівню алекситимії як фактору збереження їх фізичного
та психічного здоров’я.
Ключові слова: емоційний інтелект, алекситимія, тип особистості, педагог, емпатія, емоційна
обізнаність.

Постановка проблеми. В сучасному світі активно набирає обертів популяризація поняття «емоційний інтелект». Емоційна стриманість, або навпаки, занадто виражений прояв емоцій при спілкуванні може
мати негативний наслідок для особистості в контексті
взаємодії з іншими людьми. З одного боку, невміння
відчути, проявити власні емоції призводить до неможливості відчути реакції партнерів по спілкуванню, що погіршує взаємодію. З іншого боку, така емоційна незрілість
може призвести до появи різноманітних психосоматичних проявів. Для сучасного педагога, який працює в ситуації постійного напруження, перевантаження, постійної потреби опановувати нові технології навчання часу
для розуміння та відреагування власних емоцій практично не вистачає. Все це призводить до «заморожування»
власних почуттів, і як наслідок, появі емоційної холодності та байдужості до роботи, до дітей, до колег.
Здатність висловлювати власні емоції та почуття, відчувати емоційний стан партнерів по спілкуванню, вчасно реагувати на них відіграє велику роль в діяльності
педагогів. Це викликано тим, що їхня професійна діяльність пов‘язана із безпосередньою взаємодією з іншими
людьми, спрямована на психічне відзеркалення учасників міжособистісних відносин (дітей, батьків, колег) і є
однією зі складових професійної компетентності. Емоційний інтелект розглядається як обов‘язкова здатність
педагогів (Ю. Обгольц), як стримуючий фактор емоційного вигорання у працівників освіти (Н. Ширинська,

А. Гайнанова, І. Пухов), як умова професійного розвитку
(Ж. Істюфеева) та ін.
Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від
27 серпня 2010 р. № 778 «Про затвердження Положення
про загальноосвітній навчальний заклад» педагогічним
працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка забезпечує результативність та
якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров‘я
якої дає змогу виконувати професійні обов‘язки в навчальних закладах системи загальної середньої освіти [4].
Однак в сучасних школах зустрічаються різні прояви
агресії як з боку учнів, так і з боку педагогів. Доволі
часто виникають конфлікти на ґрунті нерозуміння один
одного. Не завжди педагоги та учні можуть правильно
оцінити власні емоції та емоції інших людей. Для збереження психічного здоров‘я важливо вміти вербалізувати
свої почуття, називати їх та відчувати почуття навколишніх. Для того щоб навчити цьому дітей, сам педагог
повинен вміти розпізнавати емоції та мати високий рівень емоційного інтелекту.
Алекситимія може виступати тим фактором, що перешкоджає усвідомленому контакту людини зі своєю
емоційною сферою, створюючи труднощі в комунікативній сфері особистості. Виходячи з того, що на думку
багатьох авторів алекситимія може бути чинником багатьох психосоматичних захворювань, вивчення причин її
прояву, знаходження ефективних шляхів щодо зменшення проявів алекситимії може виступати одним з го-
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Деякі сучасні дослідники, поділяючи необхідність
вивчення проблематики емоційного інтелекту ширше,
пропонують розглядати EQ крізь призму загальних соціальних здібностей, як їх невід‘ємна частина. Необхідно
виділити явище «соціальний інтелект», де емоційний
інтелект являє собою лише його частину [5].
Під емоційним інтелектом розуміється здатність ідентифікувати, використовувати, розуміти емоції і керувати ними; здатність, яка дозволяє знизити стрес, навчитися ефективному спілкуванню, подоланню перешкод і
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поняття «емоційний інтелект» («Sensitivity to expression
of emotional meaning in three modes of communication») –
чутливість до вираження емоційного сенсу в трьох напрямках спілкування, а в 1966 році в роботі Х. Лейнер
«Emotional intelligence and emancipation».
Активний розквіт теорій емоційного інтелекту припадає на 1980–1990 роки, але ще з 1975 року К. Штайнер
розробив концепцію емоційної грамотності. У 1983 році
Г. Гарднер запропонував розділити інтелект на міжособовий та внутрішньособовий. Перша робота, в якій ґрунтовно було представлено розвиток емоційного інтелекту
була опублікована в 1985 році У. Пейном, а вже з
1990 руку термін «емоційний інтелект» активно набуває
чинності на наукових теренах.
Серед закордонних вчених, які розглядали концепції
емоційного інтелекту були Д. Гоулмен, П. Селовей,
Дж. Майер, Д. Карузо, С. Хейн, Р. Купер, А. Саваф та ін.
В 1990 році П. Селовей та Дж. Мейер запропонували
власну модель емоційного інтелекту, висловивши значення емоційного інтелекту як набору навичок, що мають прямі відносини до вираження своїх та чужих емоцій.
Вчені припустили, що емоційний інтелект складається з
трьох основних категорій адаптивних здібностей:
1) оцінка та вираження емоцій, 2) регулювання емоцій,
3) використання емоцій в мисленні та діяльності. Схема
теоретичної моделі емоційного інтелекту П. Селовея та
Дж. Мейєра представлена в табл. 1.
В Україні О. Носенко та Н. Коврига досліджують феномен емоційного інтелекту як аспект виявлення внутрішнього світу особистості, що відбиває міру розумності
ставлення людини до світу, до інших та до себе як
суб‘єкта життєдіяльності.
Дослідженням адаптивних функцій та адаптаційного
потенціалу емоційного інтелекту (EQ) та його складових
займалися І. Аршава, Р. Бар-Он, М. Бреккет, Н. Коврига,
Т. Кумскова, В. Овсянникова, Г. Юсупов. Е. Аронсон та
М. Манойлова займаються актуальною сферою дослідження EQ в освіті.
Таблиця 1
Концептуалізація емоційного інтелекту (за П. Селовеєм та Дж. Мейєром)
Оцінка та вираз емоцій
Регулювання емоцій
Використання емоцій
Особисті
Інших

Вербальні

ловних завдань психолога, який працює з працівниками
закладів освіти. З іншого боку, алекситимія може перешкоджати розвитку емоційного інтелекту, роблячи педагога нечутливим, байдужим як до свого емоційного
стану, так і до стану своїх учнів, колег, інших партнерів
по спілкуванню, створюючи підстави для деструктивної
міжособистісної взаємодії [1; 6].
У сучасних наукових працях можна виокремити
лиже декілька робіт, які опосередковано торкаються
аналізу особливостей прояву емоційного інтелекту при
алекситимії саме у педагогів, що підтверджує актуальність обраної теми дослідження.
Мета статті полягає у теоретичному обгрунтуванні
та емпіричному дослідженні психологічних особливостей прояву емоційного інтелекту у педагогів з різним
типом вираження алекситимії.
Основний зміст. Психологія вела дослідження інтелекту в кількох напрямах: вивчення психофізіологічних
розумових здібностей (Б. Теплов, В. Небиліцин, Е. Голубєва, В. Русалов), емоційної регуляції інтелектуальної
діяльності (О. Тихомиров), когнітивних стилів (М. Холодна, Я. Пономарьов). Спостерігаємо розвиток досліджень,
що зосереджені на «імпліцитних» теоріях інтелекту (Р. Стернберг), теоріях регуляторних структур (А. Піаже), дослідженнях щодо зв‘язку інтелекту й креативності (Е. Торренс).
На початку ХХ століття науковцями було введено
термін «соціальний інтелект», який трактували: 1) як
можливість уживатися з іншими людьми (Moss, Hunt),
2) як можливість мати справу з оточуючими (Hunt), 3) як
знання про людину (Strang), 4) як здатність легко сходитися з іншими, вміння входити в їх становище, ставити
себе на місце інших (Vernon), 5) здатність критично та
вірно оцінювати почуття, настрій та мотивацію вчинків
інших людей (Wedeck). Д. Векслер узагальнив усі варіації висловлювань в 1958 році та запропонував визначити
соціальний інтелект як пристосування індивіда до людського буття.
У 1964 році в роботі М. Белдока вперше заявляється

вирішення конфліктів. Емоційний інтелект щодня впливає на різні аспекти нашого життя. Він проявляється в
манері поведінки, а також у способі взаємодії з іншими
людьми. Людина з високим рівнем емоційного інтелекту
відрізняється тим, що вона в змозі визначити не тільки
свої власні почуття, а й оточуючих. Така особистість
вміє притягувати до себе людей без будь-яких маніпуляцій, до неї тягнуться по добрій волі і хочуть з нею співпрацювати [3].
Алекситимія являє собою фактор, що перешкоджає
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усвідомленому контакту людини зі своєю емоційною
сферою, що створює труднощі в комунікативній сфері
особистості. Перш за все, алекситимія характеризується
труднощами визначення та вербального вираження почуттів і емоцій, бідності фантазії та уяви, орієнтованості
на зовнішні події, а не на внутрішні переживання [6].
В рамках дослідження було проведено емпіричне вивчення особливостей прояву складових емоційного інтелекту при алекситимії у педагогів за допомогою наступного
психодіагностичного інструментарію: опитувальник
емоційного інтелекту «ЕмІн» (Д. Люсіна), методика діагностики емоційного інтелекту за Н. Холлом, методика
«Торонтська шкали алекситимії» «TAS» (Г. Тейлора).
Гіпотеза емпіричного дослідження полягала в наступному: педагоги з алекситимічним типом особистості
мають низький рівень емоційного інтелекту, не здатні
розпізнавати власні емоції та емоції інших людей, в той
час як педагоги з високим рівнем емоційного інтелекту
не володіють алекситимічним типом особистості і не
перебувають в групі ризику, мають здатність до ідентифікації своїх і чужих почуттів та емоцій, схильні до контролю і управлінню цими емоціями.
В дослідженні взяли участь 40 педагогів, як працюють в загальноосвітніх школах, стаж роботи працівників
склав від 1 до 35 років. Емпіричне дослідження було
проведено в 2 етапи:
1. дослідження рівню алекситимії у педагогів та
виявлення схильних до алекситимії осіб;
2. дослідження рівня емоційного інтелекту педагогів;

3. проведення аналізу між діагностичними параметрами двох методик.
Алекситимічний статус респондентів визначався за
допомогою Торонтської алекситимічної шкали (TAS),
яка являє собою одноканальний клінічний опитувальник, призначений для вивчення алекситимії як особистісної характеристики, що полягає в зниженні або відсутності здатності до розпізнавання, диференціації і вираженню емоційних переживань та тілесних відчуттів (табл.2).
Таблиця 2
Результати дослідження рівня алекситимії з
використанням «Торонтської шкали
алекситімії «TAS»
Кількість
Типи особистості
%
респондентів
Неалекситимічний тип особистості
12
30%
Зона ризику
15
37,5%
Алекситимічний тип особистості
13
32,5%

Н. Холл виділив 5 загальних складових емоційного
інтелекту: 1) емоційна обізнаність, 2) управління своїми
емоціями (скоріше це емоційна відхідливість, неригідність), 3) самомотивація (скоріше це як разове управління своїми емоціями), 4) емпатія, 5) розпізнавання
емоцій інших людей (скоріше – вміння впливати на емоційний стан інших людей) [2].
Аналіз результатів за методикою Н. Холла показав,
що існують відмінності:
– між алекситимічним і неалекситимічним типами за
шкалою «емоційна обізнаність». Це свідчить про те, що
педагоги з неалекситимічним типом особистості достовірно більш здатні розпізнавати свої емоційні переживання, здатні більше співчувати іншим, приймати мудрі
рішення незалежно від емоцій;
– між алекситимічним типом і групою ризику проявляються за шкалою «управління своїми емоціями», а це
означає, що, педагоги, які знаходяться в групі ризику
більш здатні керувати власними емоціями і почуттями,
здатні контролювати небажані прояви своїх почуттів.

Отже, педагоги з неалекситимічним типом особистості здатні до контролю своїх емоцій і почуттів, вміють
ідентифікувати не тільки свої, але і почуття інших людей, на що не здатні педагоги з алекситимічним типом та
ті, хто знаходяться в групі ризику.
Модель емоційного інтелекту, запропонована
Д.В. Люсіним включає в себе 3 елемента: 1) когнітивна
здатність (точність та швидкість переробки емоційної
інформації), 2) уявлення про емоції (як о цінностях, як о
можливом джерелі інформації), 3) особливість емоційності (емоційна стійкість, емоційна чуйність). Результати дослідження представлено в табл. 4.
З отриманих даних діагностики інтегрального показника EQ за методикою ЕмІн Д.В. Люсіна можна зробити
наступні висновки. У 8% опитаних діагностовано дуже
високий рівень емоційного інтелекту, високий – у 15%,
велика кількість педагогів – 38% – має середній рівень
розвитку емоційного інтелекту, значній частині опитуваних притаманний низький – 25% та дуже низький –
14% рівень емоційного інтелекту.

За результатами «Торонтської шкали алекситімії
«TAS», встановлено, що серед 40 педагогів неалекситимічний тип особистості мають 30% осіб, 32,5% властиво
алекситимічний тип особистості, 37,5% перебувають у
зоні ризику. Більшість респондентів відчувають труднощі різного ступеня вираженості в ідентифікації своїх
емоційних переживань.
Для дослідження складових емоційного інтелекту
було обрано методикою Н. Холла «Діагностика емоційного інтелекту» (табл. 3).
Таблиця 3
Результати складових емоційного інтелекту з використанням методики
Н. Холла «Діагностика емоційного інтелекту»
Неалекситимічний
Алекситимічний тип
Зона ризику
тип особистості
особистості
Кількість
%
Кількість
%
Кількість
%
Емоційна обізнаність
18
45
12
30
10
25
Управління власними емоціями
21
52,5
16
40
3
7,5
Самомотивація
17
42,5
15
37,5
8
20
Емпатія
16
40
18
45
6
15
Розпізнавання емоцій інших людей
20
50
18
45
2
5
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Таблиця 4
Результати діагностики емоційного інтелекту з використанням методики «ЕмІн» Д.В. Люсіна, %
Рівень Шкала*
Дуже високий
Високий
Середній
Низький
Дуже низький
МР
6%
14%
39%
22%
19%
МУ
11%
16%
37%
25%
11%
ВР
6%
12%
42%
25%
15%
ВУ
15%
17%
30%
25%
15%
ВЕ
3%
16%
41%
28%
12%
МЕІ
9%
15%
38%
23%
15%
ВЕІ
8%
15%
37%
26%
14%
РЕ
6%
13%
40%
24%
17%
УЕ
10%
16%
36%
26%
12%
ЗЕІ
8%
15%
38%
25%
14%
*Примітка:
МР – Міжособистісний інтелект. Розуміння емоцій.
МУ – Міжособистісний інтелект. Управління емоціями.
ВР – Внутрішньоособистісний інтелект. Розуміння емоцій.
ВУ – Внутрішньоособистісний інтелект. Управління емоціями.
ВЕ – Внутрішньоособистісний інтелект. Контроль експресії.
МЕІ – Міжособистісний інтелект.
ВЕІ – Внутрішньоособистісний інтелект.
РЕ – Розуміння емоцій.
УЕ – Управління емоціями.
ЗЕІ – Емоційний інтелект – заг. показник.
Середнім значенням відповідає здатність розуміти
емоційний стан людини на основі зовнішніх проявів
емоцій (голосу, звучання, міміки, жестикуляції) та чутливість до внутрішніх станів інших людей; здатність
викликати у інших людей ті чи інші емоції, зменшувати
інтенсивність небажаних емоцій; розпізнавання та ідентифікація власних емоцій, розуміння причин виникнення
той чи іншої емоції, можливість вербального описання;
здатність та потреба керувати своїми емоціями, викликати у себе бажані емоції та тримати під контролем небажані; здатність контролювати зовнішні прояви своїх емоцій.
Враховуюче вищевикладене з аналізу результатів за
методикою Д.В. Люсіна та порівняння їх з результати
дослідження алекситимії педагогів констатовано відмінності за всіма компонентами емоційного інтелекту, а
саме – педагоги з неалекситимічним типом особистості
здатні ідентифікувати й розпізнавати власні емоції та
емоції інших людей, схильні до контролю своїх емоцій
та можуть знижувати інтенсивність небажаних емоцій
інших людей. Педагоги з алекситимічним типом особистості не здатні працювати з великою напругою сил, часто можуть не стримувати свої емоції, не здатні розуміти
емоції інших людей і управляти ними. Ці результати
очікувані, так як алекситимія уразі знижує здатність або
ускладнює вербалізацію вираження емоційних станів та
почуттів. Відмінності між групами педагогів з алекситимічним типом і групою ризику було виявлено за шкалами «розуміння своїх емоцій (ВР)», «внутрішньоособи стісний емоційний інтелект (ВЕІ)» і «загальний емоційний
інтелект (ЗЕІ)». Це свідчить про те, що педагоги, які
знаходяться в групі ризику, здатні розпізнавати свої
емоції, керувати ними і контролювати небажаний прояв
своїх емоцій у зовнішньому середовищі на рівні статистичної значущості. У зв‘язку з більш розвиненим емоційним інтелектом вони здатні розуміти і контролювати
емоції інших людей в порівнянні з педагогами з алекси-

тимічним типом особистості.
При порівнянні педагогів з неалекситимічним типом
особистості і педагогів, які перебувають у групі ризику,
відмінності виявлено за усіма аспектами емоційного
інтелекту, крім субшкали «контроль експресії (ВЕ)».
Отримані результати свідчать про те, що педагоги, які
знаходяться в групі ризику, не здатні до ідентифікації
почуттів і емоцій інших людей, не можуть впливати на
них, мають труднощі в розумінні та описі словами своїх
власних почуттів і переживань. Їх більшою мірою хвилюють зовнішні події, ніж внутрішні переживання, однак варто відзначити, що відсутність відмінностей за
субшкалою «контроль експресії» свідчить про те, що
педагоги групи ризику здатні контролювати небажаний
прояв своїх емоцій і почуттів так само, як і педагоги з
неалекситимічним типом особистості.
Педагоги за родом своєї діяльності часто піддаються
стресовим ситуаціям і прояв алекситимії може стати як
стійкою рисою особистості, так і тимчасової реакцією на
депресію і тривогу.
Висновки. Отже, емоційний інтелект і алекситимія є
взаємопов‘язаними психологічними феноменами, які
мають значний вплив на якість професійної діяльності
педагога. Невміння керувати власними емоціями, відсутність навіть розуміння того, що я відчуваю в конкретний момент діяльності не дає можливості педагогу попередити прояв негативних емоцій в учнів, їхніх батьків,
колег по роботі, підтримати їх в складних емоційних
переживаннях та уникнути зовнішнього прояву своїх
негативних емоцій. Перспективним аспектом повинно
стати впровадження в закладах освіти програми психологічного супроводу педагогів, спрямованих на підвищення рівню їхнього емоційного інтелекту, що з одного
боку покращить якість міжособистісної взаємодії, а з
іншого боку – допоможе уникнути вторинного відгуку
на соматичному рівні.
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PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE DEMONSTRATION
OF EMOTIONAL INTELLIGENCE IN ALEXITHYMIA AMONG PEDAGOGUES
The article actualizes the problem of studying emotional intelligence in employees of educational institutions. It is noted
that the demonstration of emotional intelligence may be associated with a phenomenon such as alexithymia. The concepts of
«emotional intelligence» and «alexithymia» are revealed. As a result of empirical research of pedagogues, three groups of
respondents were identified depending on the demonstration of alexithymia: alexithymic, non-alexithymic personality types
and risk group. The conducted empirical research allowed to establish the connection between the personality type
(alexithymic, non-alexithymic and risk group) with the level of demonstration of the components of emotional intelligence. It
was found that pedagogues with non-alexithymic personality type have a much higher rates of emotional intelligence
(emotional awareness, self-emotion management, self-motivation, empathy, recognition of other people’s emotions) in contrast
to people with alexithymic personality type who have low levels of emotional intelligence. Pedagogues with alexithymia have a
general dullness of their own emotions and an ambiguous understanding of the emotions of the people around them.
Еmphasized the needing to implement elements of psychological assistance in the development of components of emotional
intelligence in pedagogues, reducing the level of alexithymia as a factor in saving their physical and mental health.
Key words: emotional intelligence, alexithymia, personality type, pedagogue, empathy, emotional awareness.
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ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ
ДО ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТУ «ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА»
У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ
У статті узагальнені теоретичні положення щодо проблеми формування професійних умінь та навичок
необхідних для виконання загальнопедагогічних та специфічних функцій вчителя фізичної культури за
результатами аналізу психолого-педагогічної й методичної літератури. Визначені сформованість
професійних умінь та навичок майбутніх вчителів фізичної культури за результатами анкетування.
Дослідження конкретизує дисципліну «Методика викладання фізичної культури у закладах освіти» для
формування готовності до викладання предмету «Фізична культура» майбутніми вчителями.
Ключові слова: студенти, фізична культура, уміння і навички, методика викладання.
Постановка проблеми. Сучасна система підготовки фахівців фізичної культури включає різноманітні
блоки навчальних дисциплін, які крім удосконалення
фізичних можливостей студентів покликані розвивати їх
професійні здібності, формувати творчий підхід до навчання і виховання, вміння передбачати і прогнозувати
педагогічні ситуації, вказувати шляхи вирішення завдань навчально-виховного процесу, тобто все те, що
забезпечить їм у майбутньому можливість ефективно
виконувати педагогічні функції вчителя фізичної культури .
В організації навчального процесу в закладах освіти
(ЗО) та закладах вищої освіти (ЗВО) передбачає деякі
форми занять, які сприяють розвиткові студента як особистості та майбутнього фахівця (лекції, практичні заняття, індивідуальна, самостійна та інші види робіт).
Практична підготовка до професійної діяльності спільно
з теоретичною підготовкою створює підґрунтя для професійної освіти [4]. Тому вивчення особливостей професійно-орієнтовних дисциплін надає студентам можливість отримати різнобічну підготовку у всіх напрямках
майбутньої фахової діяльності, не винятком є підготовка
фахівця з фізичної культури.
Одним з аспектів фахової підготовки майбутніх учителів фізичної культури є формування знань, умінь та
навичок, необхідних для виконання основних професійних функцій.
Мета дослідження – формування готовності майбутніх вчителів фізичної культури до викладання предмету
«Фізична культура» в навчальних закладах освіти.
Завдання дослідження.
1. Узагальнити теоретичні положення щодо проблеми формування професійних умінь та навичок необхідних для виконання загальнопедагогічних та специфічних
функцій вчителя фізичної культури за результатами аналізу психолого-педагогічної й методичної літератури.
2. Визначити сформованість професійних умінь та
навичок майбутніх вчителів фізичної культури.
Виклад основного матеріалу. Однією з форм організації навчального процесу в ЗО та в ЗВО, що максимально сприяє розвиткові студента як особистості та май бутнього фахівця, є практична підготовка до професійної

діяльності, оскільки спільно з теоретичною підготовкою
створюється підґрунтя для дійсно професійної освіти.
Аналіз науково-методичної літератури [1-5] та власний досвід педагогічний діяльності в якості учителя фізичної культури та викладача вуза дозволив визначити,
що специфіка професійної діяльності учителя виявляється в застосуванні професійних вмінь та навичок, необхідних для виконання таких основних професійних
функцій, як: навчальної, організаційної, розвивальної,
планувальної, контрольної, комунікативної, виховної та
дослідницької.
Для виконання навчальної функції майбутній вчитель
фізичної культури має володіти вміннями формувати
спеціальні знання про значення і вплив фізкультурних
занять на організм людини її особистість; формувати
систему знань про значення фізичної культури; формувати мотивацію до навчальної діяльності; викладати
теоретичний матеріал; забезпечувати органічне поєднання теоретичного матеріалу з практичним; визначати
порядок, побудови процесу навчання конкретній руховій
дії; розподіляти процес навчання руховій дії на етапи;
добирати і застосовувати ефективні методи навчання
руховій дії відповідності до етапу навчання; використовувати різні способи дозування та регулювання вантаження в процесі навчання руховій дії; володіти технікою
виконання та методикою навчання різних вправ; володіти методикою проведення уроку фізичної культури;
попереджати помилки в процесі навчання руховій дії,
являти помилки в процесі виконання її, визнали причини
появи помилок та виправляти їх; оцінювати ступінь володіння руховою дією.
Для виконання організаційної функції майбутній учитель фізичної культури має володіти засобами організації діяльності учнів на уроках фізичної культури; застосуванням різних способів проведення різних вправ;
контролювати власну діяльність і керувати своїми емоціями; вміти використовувати стандартне і нестандартне
обладнання, тренажерні пристрої, технічні засоби навчання при прощенні занять фізичними вправами; визначати справність спортивного інвентарю та приладдя,
застосовуються в занятті; надавати першу медичну до-
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помогу при різних видах травм; організовувати заняття
секцій з різних видів спорту, груп загальної фізичної
підготовки; організовувати змагання; організовувати
фізкультурно-оздоровчі фізкультурно-спортивні заходи.
Для виконання розвивальної функції майбутній учитель фізичної культури має володіти вміннями застосовувати методичні принципи побудувати процесу фізичного виховання; реалізувати педагогічні завдання, що
полягають у розв‘язанні оздоровчих завдань, при проведенні різних форм занять фізичними вправами; формувати поставу і вдосконалювати будову тіла; враховувати
гігієнічні фактори під час проведення різних форм занять фізичними вправами.
Для виконання планувальної функції майбутній учитель фізичної культури має володіти вминями ставити
конкретні завдання щодо засвоєння теоретичної інформації, вдосконалення фізичних якостей та опанування
фізичних вправ, передбачених програмою з фізичної
культури, а також оздоровчі та виховні завдання; користуватись навчальним планом і навчальною програмою з
фізичної культури, складати документи планування
(план-графік навчально-виховного процесу на рік, робочий план на семестр (модуль), плани-конспекти уроків);
складати комплекси загальнорозвивальних та спеціальнопідготовчих вправ, складати річний план позаурочної
роботи з фізичного виховання; складати календар та
документацію щодо проведення спортивно-масових заходів у школі.
Для виконання контрольної функції майбутній учитель фізичної культури має володіти вміннями добирати
і використовувати тести для визначення різних сторін
фізичної підготовленості школярів, виявлення знань,
рухових умінь і навичок; уміти розподіляти учнів на
підгрупи у відповідності з їх індивідуальними можливостями; застосовувати різні форми контролю та оцінки на
уроках фізичної культури; визначати рівень фізичного
розвитку та фізичної підготовленості школярів, знань
рухових умінь і навичок в кінці циклу чи етапу занять;
аналізувати показники працездатності, втоми і відновлення в ході занять; контролювати параметри навантажень і відпочинку під час заняття, а також регулювати
їх; контролювати процес засвоєння знань; визначати
критерії оцінювання результатів діяльності учнів згідно
програмно-нормативних вимог.
Для виконання комунікативної функції майбутній
учитель фізичної культури має володіти вміннями застосовувати спортивну термінологію; вміннями застосовувати словесні методи навчання, володіти навичками
подачі команд для проведення организуючих вправ, володіти командним голосом та технікою педагогічного
мовлення; вміннями сполучати вербальні та невербальні
засоби спілкування, володіти педагогічним тактом та
культурою педагогічного спілкування; володіти навичками організовувати співпрацю у процесі спілкування на
уроках фізичної культури.
Для виконання виховної функції майбутній учитель
фізичної культури має володіти вміннями застосовувати
загальнопедагогічні методи впливу на формування особистості; сприяти взаємозв‘язку розвитку фізичних і
розумових здібностей учнів; формувати елементарні
трудові вміння і навички; розвивати пізнавальні здіб-

ності; здійснювати різнобічний розвиток морально-вольових, естетичних та особистісних якостей учнів.
Для виконання дослідницької функції майбутній учитель фізичної культури має володіти вміннями добирати
методи дослідження; оптимізувати навантаження для
учнів під час виконання різних за характером та інтенсивністю фізичних вправ; визначати реакцію організму
учнів на навантаження; оцінювати динаміку показників
фізіологічних функцій; володіти методикою проведення
педагогічних спостережень; використовувати для спостереження сучасні технічні засоби; володіти методикою
самоконтролю своєї професійної діяльності [4].
Крім цього, визначено специфічні професійні функції
учителя фізичної культури, саме: функцію допомоги і
страховки при виконанні учнями фізичних вправ, здоров‘язбережувальну, профілактичну та суддівську.
Функція допомоги і страховки при виконанні учнями
фізичних вправ передбачає запобігання травматизму на
уроках фізичної культури, володіння навичками страхування і застосовування їх у процесі виконання учнями
фізичних вправ, надання першої медичної допомоги при
різних видах травм.
Здоров’язбережувальна функція вчителя фізичної
культури передбачає застосування сучасних здоров‘язбережувальних технологій у фізичному вихованні учнів
та студентів.
Профілактична функція вчителя фізичної культури
передбачає формування фізично здорової особистості
учня зі стійкими переконаннями та системою знань про
здоров‘я і здоровий спосіб життя, виховання у школярів
свідомого ставлення до власного здоров‘я.
Суддівська функція вчителя фізичної культури передбачає складання документації для проведення змагань
серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів, здійснення суддівства змагань з різних видів спорту.
Отже, учитель фізичної культури в навчальному процесі виконує багато функцій та здійснює різні види
діяльності, тому нами визначено, що оволодіння студентом професійними вміннями та навичками дозволить
говорити про сформованість у нього професійних функціональних компетентностей, що відповідають функціональній діяльності вчителя фізичної культури та
мають бути сформовані у процесі фахової підготовки.
З метою вивчення сформованості професійних умінь
та навичок майбутніх учителів фізичної культури нами
було проведено анкетування. Респондентами виступили
48 студентів (майбутні учителі фізичної культури).
Аналіз відповідей запитання «Чи володієте Ви
навичками проведення лекций?» свідчить, що з 48 респондентів володіють цими навичками 32,3% опитаних
студентів, не володіють – 27,5%, володіють на низькому
рівні – 36,8%, важко відповісти – 3,40% студентів.
Аналіз відповідей питання анкети «Чи володієте Ви
методикою заповнення та ведення навчальноі документації?» виявив, що з 48 опитаних студентів володіють
34,4%, не володіють – 22,5%, володіють на низькому
рівні – 30,6%, важко відповісти – 12,5%.
Результати дослідження показали, що незначна кількість студентів, а саме 34,4%, володіють методикою заповнення та ведення навчальноі документації.
Відповіді запитання «Чи володієте Ви технікою ви-
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конання та методикою навчання вправам різних модулів?» розподілено таким чином: з 48 опитаних студентів володіють 51,2%, не володіють – 9,5%, володіють
на низькому рівні – 28,4%, важко відповісти – 10,9%.
Отже, володіють технікою виконання та методикою
навчання вправам різних модулів лише 51,2% студентів.
Аналіз відповідей питання анкети «Чи володієте Ви
методикою проведення уроку фізичної культури в
школі?», виявив, що з 48 опитаних студентів володіють
31,5%, не володіють – 12,9%, володіють на низькому
рівні – 29,9%, важко відповісти – 25,7%.
Виявлено, що 31,5% студентів володіють методикою
проведення уроку фізичної культури в школі.
Аналіз відповідей питання анкети «Чи володієте Ви
способами страховки та надання допомоги учням під час
навчання вправам різних модулів?» виявив, що з
48 опитаних студентів володіють 52,8%, не володіють –
6,1%, володіють на низькому рівні – 23,7%, важко
відповісти – 17,4%.
52,8% опитаних студентів володіють способами
страховки та надання допомоги учням під час навчання
вправам різних модулів.
Тому, згідно до навчального плану, дисципліна «Методика викладання фізичної культури у закладах
освіти», яка відноситься до обов‘язкової дисципліни
професійної та практичної підготовки студентів спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура), на цей
предмет виділено 225годин (8,5 кредитів). Збільшення
кількості годин свідчить про необхідність поглибленого
вивчення студентами основ навчання і методики використання різних вправ у навчально-виховному процесі
закладів освіти.
Якісна підготовка фахівців передбачає насамперед
підвищення якості та ефективності процесу навчання
майбутніх вчителів фізичної культури у ЗВО. Тому, ця
дисципліна повинна озброїти студентів знаннями теорії і
методики проведення уроків фізичної культури з різних
модулів, необхідними прийомами і навичками роботи з
учнями та студентами, умінням використовувати різни
методики залежно від змісту навчального процесу, віку
та підготовленості учнів. Все це обговорюється зі студентами на лекціях.
На практичних заняттях основну увагу студентів у
процесі їх професійної підготовки ми зосереджуємо на
наступних компонентах:
 мети і завданнях навчання;
 мотивації навчальної діяльності;
 засобах і методах навчання;
 організації і управлінні навчальним процесом;
 матеріально-технічному забезпеченню навчального
процесу;
 контролі ходу навчального процесу.
Студенти на практичних заняттях вивчають правила
та методики проведення занять з різних модулів, щоб
досягти найвищого освітнього та виховного ефекту.
Велику увагу ми приділяємо розкриттю методиці
проведення занять. А для цього використовуємо:
 різноманітні способи виконання вправ;
 різноманітні методи організації студентів на заняттях, адекватних завданням;
 прийоми наочності і на різних етапах навчання;
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 виявлення помилок при навчанні;
 різні способи контролю.
Крім цього, на практично-методичних заняттях студенти навчається за завданнями викладача використовувати спеціальну літературу, виконувати короткий опис
вправ, її правил та методичних вказівок, складають конспекти, картки та інші.
Для налаштування студентів на практичне виконання
завдань на протязі всього заняття ми піклуємося про
відчуття емоційного задоволення від діяльності, використовуючи елементи гри та змагальності.
Навчаємо студентів:
 підготуватися до занять (підготувати робоче місце,
підібрати інвентар та обладнання);
 правильно розподіляти учнів на команди;
 вибрати капітанів команд;
 коротко, логічно і образно розповісти про завдання;
 навчитися керувати поведінкою учнів;
 слідкувати за дотримання правил та ролей учасниками дій;
 бачити помилки і своєчасно їх виправляти;
 аналізувати проведену дію.
Для стимулювання до мотивації і потреби у студентів
фізичного самовдосконалення та професійному саморозвитку ми включали наступні заходи:
– бесіди про значення фізичної культури і спорту,
рухової активності для підвищення професійних навичок; про закономірності функціонування і розвитку організму, про зміни фізичного стану організму під впливом навчальних занять; про закономірності формування
рухових умінь і навичок;
– практичні заняття з прищепленням вмінь і навичок
самостійних фізичних тренувань;
– опанування засобів і прийомів самовдосконалення.
Навички та вміння, які студенти отримали на лекційних та практичних заняттях дисципліни «Методика викладання фізичної культури у закладах освіти», вони
закріплюють на педагогічний практиці на ІІ курсі магістратури, працюючи з учнями старших класів в якості
вчителя фізичної культури у загальноосвітніх навчальних закладах та викладачем фізичної культури в закладах професійно-технічної та фахової перед вищої освіти.
Висновки і пропозиції. Одним з аспектів фахової підготовки майбутніх учителів фізичної культури є формування знань, умінь та навичок, необхідних для виконання основних професійних функцій.
Учитель фізичної культури в навчальному процесі
виконує багато функцій та здійснює різні види діяльності, тому визначено, що оволодіння студентом професійними вміннями та навичками дозволить говорити про
сформованість у нього професійних функціональних
компетентностей, що відповідають функціональній діяльності вчителя фізичної культури та мають бути сформовані у процесі фахової підготовки.
Проведене дослідження не вичерпує всіх завдань
щодо вирішення проблеми формування професійних
умінь та навичок майбутніх учителів фізичної культури.
Перспективи подальшої дослідження вбачаємо у розробці та застосуванні мультимедійних навчальних засобів для підвищення якості викладання професійно
орієнтованих дисциплін.
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FORMING THE READYNESS OF FUTURE TEACHERS BEFORE
TEACHING THE SUBJECT «PHYSICAL CULTURE»IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Generalized theoretical provisions on the problem of formation of professional skills and abilities necessary for the
performance of general pedagogical and specific functions of a physical education teacher based on the results of the analysis
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РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ЗДОБУВАЧА
ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯМ
ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС УРОКІВ
У статті підіймається проблема розвитку творчої особистості здобувачів початкової освіти шляхом
застосування дидактичних ігор під час проведення уроків. Авторами подано тлумачення поняття «творчої
особистості» та її розвитку, визначено структуру творчої діяльності та її вплив на розвиток творчих
здібностей школярів, креативності на ранніх етапах онтогенезу тощо.
Розглядається питання активізації пізнавальної діяльності під час використання технологій
дидактичних ігор, шляхом впровадження різноманітних вправ, дискусій, ситуацій, змагань, а також
зазначені певні поради педагогам під час введення дидактичних ігор у навчально-виховний процес.
Ключові слова: урок, творчість, особистість, пізнавальна активність, дидактичні ігри, ігрова
діяльність.
Постановка проблеми. Проблема розвитку творчої особистості здобувачів початкової освіти завжди
булла і залишається однією з найбільш актуальних в
практиці і теорії навчання. В останній час виникає інтерес викладачів спрямований на засвоєння активних та
інтерактивних, цікавих форм і методів навчання, опосередкованих на ігрових технологіях. В результаті аналізу
досліджень науковців зрозуміло, що навчання стає ефективним і досягає продуктивних результатів, якщо здобувачі освіти: відкриті для навчання та беруть активну
участь у співробітництві з усіма учасниками навчального процесу; мають можливість для самоаналізу діяльності і реалізації власного потенціалу; здатні практично
підготуватися до труднощів, з якими можуть зустрітися
в реальному житті; мають можливість бути самими собою, не бояться самовиражатися, робити помилки, за
однієї умови, якщо вони не піддаватимуться за це осудженню і не отримають негативної оцінки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема, що стосується творчого розвитку особистості
здобувачів освіти є не новою і має глибокі корені в історії освіти. Я. Коменський, Й. Песталоцці, В. Сухомлинський, К. Ушинський охарактеризували сенситивність
дітей молодшого шкільного віку до творчості, зокрема,
художньо-образної. І. Бех, Л. Виготський, В. Давидов,
О. Леонтьєв довели, що вік молодшого шкіляра є періодом інтенсивного креативного становлення. Н. Бібік,
М. Вашуленко, О. Савченко розглядають ігрову діяльність як дидактичний засіб, який активізує здатність
дітей самостійно мислити і діяти, створює атмосферу
свободи, творчого розкріпачення в колективі та умови
для саморозвитку, що дає змогу повніше враховувати

вікові особливості дітей 6–7-річного віку.
Мета статті – проаналізувати процес формування
творчої особистості здобувачів початкової освіти, використовуючи засоби ігрових технологій під час проведення уроків у початковій школі.
Виклад основного матеріалу. Наша сучасна освіта
потребує обдарованих, творчих, інтелектуально розвинених особистостей нашої держави, адже від них залежить майбутнє країни. Згідно новго Проекту державного
стандарту базової повної середньої освіти кінцева мета
загальної середньої освіти – виховання громадянина
України, підготовленого до життя в сучасному суспільстві, здатного навчатися, оперувати й управляти інформацією, приймати виважені рішення, ефективно взаємодіяти з соціумом, усвідомлювати свою роль у державі і
світі, адекватно реагувати на проблеми і виклики часу,
нести відповідальність за власні вчинки, досягати
творчої самореалізації. Отже, створення умов для розвитку особистості – як неповторної індивідуальності
здатної до творчої самореалізації – завдання вчителя на
етапі сучасної освіти.
Вчені дослідили, що найефективнішим методом інтерактивного навчання є дидактична гра. На думку багатьох педагогів саме використання навчальної гри під
час уроку викликає в здобувачів освіти активну діяльність і зацікавленість при вивченні навчального
матеріалу.
А.С. Макаренко зазначав: «Гра має важливе значення
в житті дитини… Якою буде дитина в грі, такою вона
буде і в праці, коли виросте. Тому виховання майбутнього діяча відбувається перш за все в грі…» Отже, організація гри та сама гра є ключем в організації вихо-
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вання і навчання підростаючого покоління.
Процес використання ігор у навчальному процесі
здобувачів початкової освіти розглядається науковцями
як один з головних факторів формування творчої, активної та допитливої особистості. Ще з давніх часів засобами народної гри виводили маленьку особистість з її
реального побутового повсякденного життя, запобігали
створенню стереотипів недовіри й сумніву до власних
сил. Завдяки грі дитина мала змогу показати оточенню
свій позитивний потенціал. Саме під час ігрових вправ
та завдань активізуються рухливість, швидше розвиваються процеси мислення, уваги, пам‘яті та уяви [4, с.74].
Гра має впливове значення у вихованні молодших
здобувачів освіти. Ще К.Д. Ушинський писав, що в ігровій діяльності задовольняються фізичні і духовні відносини та організаторські здібності. Гра впливає на гармонійний розвиток дитини, формує всі сторони її особистості, тобто здійснює комплексне виховання дитини.
Ігрова діяльність виконує такі головні функції:
– спонукальну: відповідає за розвиток інтересу дітей
до вивчення матеріалу та процесу його засвоєння,
формування мотивації до навчання тощо;
– комунікативну: допомагає засвоїти елементи культури спілкування учнів, шляхом реалізації через спілкування, регулювання міжособистісних відносин, виникнення механізму регуляції своєї поведінки;
– розвиваючу: сприяє удосконаленню якостей і здібностей школярів (розвиток уваги, пам‘яті, мови, мислення, уяви, фантазії, творчих здібностей, умінь порівнювати, зіставляти, уміння знаходити оптимальні рішення),
виявленню інтересів і певних схильностей тощо;
– самореалізації: це реалізація можливостей кожного
учасника гри. Одна з голвних функцій гри. Саме в цьому
плані людині важливий сам процес гри, а не її результат,
конкуренція чи досягнення якої-небудь мети.;
– діагностичну: слугує виявленню певних відхилень
у поведінці, знаннях, уміннях чи навичках, а також
уточненню особливостей характеру дитини, його
взаємин з оточуючими особами;
– корекції: внесення позитивних змін у характер особистості школяра (наприклад, корегування таких рис
характеру, як сором‘язливість, нерішучість, агресивність, егоцентризм тощо) та пошук шляхів розв‘язання
різних життєвих ситуацій;
– розважальну: сприяє створенню комфорту, сприятливої атмосфери, задоволення як основних захисних
механізмів, тобто стабілізація особистості та реалізація
рівнів її домагань.
Будь-яка гра – це певний досвід особистості дити,
що, у свою чергу, стає ядром нових знань, нових дій і
нових ідей. Ігрові методи різнопланові, адже будь-який з
них слугує виробленню певної практичної навички. Із
сучасних навчальних ігор можна чітко виділити: ігривправи, ігрові дискусії, ігрові ситуації, рольові та ділові
навчальні ігри, комп‘ютерні ділові ігри тощо.
Досліджуючи творчі аспекти, В. Цапек стверджує,
що ігрова діяльність сприяє розвитку особистості, її самореалізації у процесі створення певних матеріальних і
духовних цінностей.
Пізнавальна активність є стержнем практично будьякої ігрової діяльності, в тому числі, й навчальної. Для

педагога уже не є таємницею, що низький рівень його
ґрунтовної підготовленості стає перешкодою для ефективної організації освітнього процесу. За усі роки вивчення ціє проблеми сформувалася певна система роботи
та визначилися шляхи реалізації її результатів у повсякденній практичній діяльності вчителя молодших класів [1, с.241].
Розвиваючи творчу активність здобуваяіч освіти слід
ставити таку мету:
– розвивати образне і логічне мислення, уяву;
– формувати навички планування, аналізу, самоконтролю;
– знайти шлях до серця кожного учня, створивши
умови для розвитку здібностей, що закладені у дитині
природою;
– викликати бажання самостійно займатися навчальною діяльністю;
– виховувати волю, наполегливість, впевненість у досягненні мети;
– розширювати світогляд школярів, щоб вчити спостерігати, думати, аналізувати, розмірковувати;
– підвищити рівень розвитку кожної особистості.
Розвиток творчих здібностей здобувачів початкової
освіти, в першу чергу, передбачає впровадження в навчальну діяльність гуманістичного принципу організації
освіти, коли в центрі навчально-виховного процесу знаходиться особистість учня з її потребами, інтересами і
можливостями, а викладач з певним набором педагогічних форм, методів і засобів виконує таку функцію, що не
допустить згубної дії зовнішніх чинників на розвиток
творчих здібностей учнів, і значною мірою стимулює
останні.
Варто звернути увагу на те, що у грі дитина формується як особистість. Під час гри в дітей виробляється
звичка зосереджуватися, працювати вдумливо, без допомоги дорослих, індивідуально, розвивається увага,
уява, пам‘ять, прагнення до знань [2, с.65].
«Навчатись, граючись!» – ця ідея зацікавила багатьох
педагогів і вихователів. Практично вирішив цю проблему Ш. Амонашвілі. Він довів, як за допомогою гри
можна занурити дитину в складний світ пізнання.
Сучасна дидактика розглядає дидактичні ігри як інструмент дієвої взаємодії педагога і учнів. Захопившись
грою, здобувачі початкової освіти не помічають самого
навчання.
Саме ігрова діяльність вимагає креативних дій –
умінь поєднувати, моделювати, уточнювати. Ігри у молодших школярів активізують увагу, розвивають пізнавальні інтереси, можливості, винахідливість, уяву, допомагають закріпити знання, вміння та навички, а також
виконують роль психологічної розрядки. Як правило гра
викликає приємні враження в учнів та інтерес до навчання, створює атмосферу доброзичливості, емоційного
піднесення, вільного вибору.
До структури ігрової діяльності входять такі компоненти:
– спонукальний – який включає в себе: потреби, мотиви, інтереси, прагнення, які спонукають дитину до
участі у грі;
– орієнтувальний – передбачає вибір засобів і способів ігрової діяльності;
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– виконавський – до якого входять: дії, операції, які
сприяють реалізації ігрової мети;
– контрольно-оцінний – корекція і поштовх до активності в ігровій діяльності.
Сучасний вчитель початкових класів повинен обдумано підходити до використання дидактичних ігор та
релізації на уроках, а саме:
а) виважено підійти до призначення дидактичних
ігор у системі інших видів діяльності на уроці;
б) звертати увагу на доречність використання їх на
різних етапах навчальної діяльності;
в) звертати увагу на відповідність дидактичних ігор
та вправ до мети та завдань уроку та рівнем підготовленості учнів;
г) вміти передбачити шляхи та способи мотивації
учнів враховуючи результати гри;
д) робити підсумки різної ігрової діяльності, яка предбачає формування позитивних емоцій, що забезпечують умови для всебічного, гармонійного розвитку особистості;
ж) брати до уваги вікові особливості учнів, розвивати
ініціативу, самостійность, створювати атмосферу розкутості, творчості та умови для саморозвитку [3, с.192].
Структурниими складовими дидактичної гри є: дидактичне завдання, ігровий задум, ігровий початок, ігрові
дії, правила гри, підбиття підсумків.
Дидактичне завдання гри визначається згідно з вимогами програми із зверненням уваги на вікові особливості
дітей.
Ігровий задум являється одним із структурних елементів дидактичної гри.
Дидактичне завдання в грі спеціально шифрується,
діти його спостерігають у вигляді цікавого ігрового задуму. Діти звертають увагу на відтворення уявного сюжету, активні дії з предметами, загадка, таємниця,
перевірка своїх можливостей змаганням, рольове перевтілення.
Ігровий початок має значний вплив на створення
спеціальної ігрової атмосфери. Він може бути звичайним або інтригуючим, цікавим, таємничим.
Засобом реалізації ігрового задуму і в той же час
здійснення поставленого вчителем завдання є ігрові дії.
Правила дидактичної гри діти сприймають як умову,
невиконання яких може знищити гру та зробити її нецікавою. Без попередньо визначених правил ігрова діяльність відбувається стихійно і дидактичні завдання залишаються невиконаними.
Ознайомлення дітей зі змістом дидактичної гри полягає у демонструванні предметів, ілюстрацій, короткі
бесіди, під час яких уточнюються їхні знання й уявлення. Повідомляючи хід і правила гри, вчитель має
налаштувати дітей на дотримання її правил, разом з
ними з‘ясувати найдоцільніші способи реалізації передбачуваного результату [4, c.5].
Сама ж методика застосування ігрових технологій
перебуває в постійному розвитку та змінах відповідно до
вимог часу. Педагог повинен постійно слідкувати за
змінами та розвитком в системі освіти, так як використання старих, нецікавих прийомів та методів може призвести до того, що в учнів не буде спостерігатися творча
основа її інтелектуального розвитку. Гарні досягнення у
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викладанні можливі лише тоді, коли вчитель у власній
діяльності використовує різноманітні прогресивні методичні прийоми, які спираються на науко-теоретичні положення [4, с.416].
Гра, яка виступає в ролі методу навчання організовує, розвиває учнів, поповнює їхні пізнавальні можливості, виховує особистість.
Таким чином, творчість є ціннісно-особистісною категорією, яка має зв‘язок з досягненнями особистості.
Вона визначається не стільки відношенням до нових
знань, з точки зору набутого досвіду, стільки сприйняттям нових ідей та отримання несподіваних і незвичних
рішень життєвих проблем.
Висновки і перспективи досліджень. Враховуючи
вище зазначене можна зробити такий висновок, що дидактична гра будується так, щоб у ній брали участь усі,
так як вона надає кожній, без виключення, дитині можливість спробувати свої сили в змаганні на кмітливість
та впевненість, пережити ситуацію поразки або успіху.
Гра займає чільне місце у житті та розвитку дитини,
її можна визначити як рушійну силу пізнавального розвитку та розумової діяльності.
Під час роботи з молодшими школярами застосовується педагогічна гра, яка має чітко визначену мету навчання. Ігрова форма занять реалізується на уроках за
допомогою ігрових прийомів і ситуацій, які являються
засобом спонукання, додаткової мотивації. Навчальна
гра допомагає активізувати, закріпити, проконтролювати
і скоригувати знання, навички та вміння, створює навчальну і педагогічну наочність під час вивчення конкретного матеріалу. Під час гри максимально проявляються
індивідуальні особливості, інтелектуальні можливості,
нахили, здібності дітей. Гра – це творчість, гра – праця.
Творчість – це джерело сил дитини. У процесі дослідження більшість вчених прийшли до спільного бачення, що творчий потенціал є нестандартним вирішенням
завдань, що стоять перед учнем на уроці.
Сучасна дидактика, під час звернення до ігрових методів засвоєння матеріалу, справедливо спостерігає у
них можливості ефективної взаємодії людей, результативної форми спілкування з елементами змагання, невимушеності, відвертої цікавості. Гравці пізнають, засвоюють щось нове, розвивають свою фантазію і уяву.
Навіть пасивні учні прикладають зусиль, щоб не підвести товаришів по грі. При цьому спілкування стає важливим джерелом енергії гри, що посилює її емоційний бік.
Під час проведення дидактичних ігор учитель більше
та краще пізнає своїх учнів, бо у грі яскраво виявляються психологічні особливості характеру та темпераменту, розкриваються приховані здібності дітей. Уроки
у формі ігор зазвичай проходять активно й динамічно.
Дидактична гра — це творча форма навчання, виховання
і розвитку школярів. В терміні «дидактична гра» наголошується її педагогічна спрямованість, відображається
багатогранність її застосування з урахуванням дидактичної мети заняття і рівня підготовленості вихованців.
Отже, дидактичні ігри розвивають спостережливість,
увагу, пам‘ять, мислення, мову, сенсорну орієнтацію,
кмітливість, а тому їх можна використовувати під час
викладання будь-якого предмета та на будь-якому етапі
уроку.
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DEVELOPMENT OF CREATIVE PERSONALITY OF THE PRIMARY EDUCATION
PERSON THROUGH THE APPLICATION OF GAME TECHNOLOGIES DURING LESSONS
The article raises the problem of developing the creative personality of primary school students through the use of didactic
games during lessons. In the research on the creative development of the child there is a lot of attention paid to the modern
changes in education, which lead to the reform of the entire pedagogical system. In particular: the process of formation of
professional success of teachers during the application of game technologies in the educational process of primary school
students. After all, the essence of creativity is one of the most important in the awareness of nature, the mechanisms of mental
development of a person, especially in the young age. There are defined the sources of the first information about children’s
creative activity in lessons and its structure, the opinions of many scientists who worked on this problem are indicated. The
essential role of didactic games at the present stage of development of education and development of creative personality, it’s
successful application in practical activity is noted. Approaches to the usage of didactic games and their implementation
during lessons are also covered. It is also confirmed that game activities in the educational process of primary school students
are the main factor in the formation of a creative and inquisitive personality.
Ключові слова: lesson, creativity, personality, cognitive activity, didactic games, game activity.
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО НАВЧАННЯ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
У статті розглянуто сучасні підходи до навчання української мови як іноземної, зокрема такі, як
мультимедійність, дискурсивність та онлайн-комунікацію, інтерактивний підхід, компетентнісний
підхід, стимуляцію суцільного (на заняттях і поза ними) вживання української мови, дедуктивність,
суб’єкт-суб’єктність (партнерство викладача й студента). Завдяки використанню сучасних методів та
підходів у навчанні, викладач відкриває студентам широкий простір для реалізації їх творчих здібностей,
студенти можуть впевненіше орієнтуватися в пошукових системах, засвоювати значний обсяг
інформації, використовувати нові ресурси для пошуку інформації, здатні інтегрувати свої знання для
потреб сучасного ринку праці, вчаться критичному мисленню, вмінню відстояти власну думку,
підтримується їхнє бажання та вміння вчитися упродовж всього життя.
Ключові слова: сучасні підходи до навчання, українська мова як іноземна, мультимедійність,
дискурсивність, онлайн-комунікація, інтерактивний підхід, компетентнісний підхід, дедуктивність,
суб’єкт-суб’єктність.
Постановка проблеми. Кінець ХХ – початок
ХХІ ст. відзначався інтенсивним упровадженням технологічних інновацій у процесі навчання, що ґрунтуються
на інтерактивності, різноманітності мультимедіа, творчій співпраці, самостійному розвитку особистості, характерних для освіти нового типу – «смарт-освіти». Однак
попри зазначений прогрес у використанні широкої палітри новітніх методик, зорієнтованих на формування
професійно-педагогічної компетентності майбутніх фахівців, подальших напрацювань та вдосконалення потребує збагачення змісту освітніх програм підготовки
майбутніх спеціалістів та практики вищої школи методами, засобами та технологіями навчання, спрямованими на формування готовності студентів до використання технологічних інновацій у майбутній професійній
діяльності.
Формування нового рівня освіти, підвищення якості
навчання української мови у ХХІ ст. стало можливим і
завдяки стрімкому розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, глобальної комп‘ютерної мережі Інтернет та смарт-технологій. Інформаційно-пошукова система Інтернет надає широкий доступ до інформації і
ресурсів різного характеру, а також різноманітні види
сервісу, що використовуються у практиці закладів вищої
освіти у процесі викладання української мови: електронні листи; можливість створення власної сторінки,
блогу чи сайту; доступ до інформаційних ресурсів та
довідкових каталогів; пошукових систем; комунікація в
мережі [1;2;3].
Серед головних трендів освіти в контексті глобальних змін можемо назвати наступні: зміна ролі викладача
завдяки диджіталізації навчання, індивідуалізація навчального процесу за допомогою адаптованого та персоналізованого навчання, навчання через віртуальну реальність, відкриття нових можливостей для формального

оцінювання, геймифікація, творчість та інновації, спрямованість на формування практичних умінь і навичок
майбутніх фахівців тощо. Одним із ключових освітніх
трендів сучасної вищої школи України виступає смартосвіта, яка характеризується мобільністю, гнучкістю,
передбачає генерування нових ідей і знань, розвиток
критичного мислення, творчих здібностей, цифрової
грамотності тощо.
Метою нашого дослідження є вивчення сучасних підходів до навчання української мови як іноземної, зокрема таких, як мультимедійність, дискурсивність та
онлайн-комунікацію, інтерактивний підхід, компетентнісний підхід, стимуляцію суцільного (на заняттях і
поза ними) вживання української мови, дедуктивність,
суб‘єкт-суб‘єктність (партнерство викладача й студента).
Виклад основного матеріалу. У ХХІ ст. в освітньому процесі вищої школи спостерігається тенденція
до запровадження інтерактивних технологій, які мають
більше переваг у порівнянні з уже звичними мультимедійними презентаціями у формі слайдового шоу. Зокрема, використання проекційних і звукових можливостей
мультимедійної дошки у процесі навчання української
мови як іноземної дозволяє демонструвати автентичні
відео-довідкові матеріали; залучати матеріали електронних посібників і підручників під час тренувальних вправ
та аналізу граматичних явищ; продукувати й видозмінювати програмне забезпечення, яке характеризується
інтерактивною наочністю, що забезпечує «ефект занурення в навчальне програмне середовище і взаємодії з
нею». Таким чином відбувається також реалізація дидактичних принципів наочності, доступності та систематичності [4]. Окрім того, участь користувача у віртуальному іншомовному навчальному середовищі сприяє
активізації основних каналів сприйняття нової інформації (візуальний, слуховий, моторний) і дозволяє інтенси-
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фікувати процес навчання української мови як іноземної
та підвищити його результати за рахунок мовленнєвомисленнєвих операцій. Представлена нова інформація
засобами мультимедійних технологій привертає вибіркову увагу, яка є основним підґрунтям результативного
навчання слухачів, підлягає продуктивній обробці, глибоко проникає в пам‘ять та легко відтворюється [5]. Згідно з освітніми програмами, у закладах вищої освіти
України використовуються такі види програмного забезпечення відповідно до їхнього змісту й функцій:
1) інформаційно-довідкові джерела (альманахи, довідники, енциклопедії, словники, журнали, газети); 2) електронні джерела; 3) відеоматеріали YouTube; 4) електронні бібліотеки та репозитарії; 5) методичні матеріали
в електронному вигляді (плани семінарських і практичних занять, конспекти лекцій, методичні вказівки та
методичні рекомендації до практичних і семінарських
занять, тести й інші матеріали для здійснення контролю
знань); 6) інтернет-ресурси; 7) електронні засоби навчання (навчальні комп‘ютерні програми, електронні
підручники та посібники); 8) навчально-методичні програмні продукти для унаочнення матеріалу, що викладається (схеми, таблиці, рисунки, презентації до семінарських і практичних занять тощо), що створюються
науково-педагогічним персоналом у процесі навчання
мови [6; 7; 8]. Аналіз сучасного досвіду закладів вищої
освіти України дозволяє стверджувати, що в умовах сталого цифрового розвитку у практиці закладів вищої
освіти відбувається розвиток і запровадження веб-технологій. Наразі найбільшою доступністю і популярністю
користуються такі технології, як Instagram, Facebook,
YouTube, Twitter, блоги, вебінари, веб-конференції, форуми тощо, які надають можливості користувачам для
створення власного інтернет-контенту.
Аналіз сучасних підходів до навчання української
мови як іноземної дав змогу серед основних виокремити
мультимедійність, дискурсивність та онлайн-комунікацію, інтерактивний підхід, компетентнісний підхід, стимуляцію суцільного (на заняттях і поза ними) вживання
української мови, дедуктивність, суб‘єкт-суб‘єктність
(партнерство викладача й студента). Розглянемо детальніше найголовніші з них.
Мультимедійність. Сучасна методика викладання
української мови як іноземної у закладах вищої освіти
неможлива без наскрізної мультимедізації. Основні напрями використання мультимедіа з дидактичною метою
можна розподілити на дві групи: а) мультимедізація для
самостійної роботи студента (перегляд фільмів, робота з
дистанційними курсами, робота з програмами для самостійних занять); б) мультимедізація як супровід комунікації, основний інструмент набуття мовних компетентностей (груповий перегляд і прослуховування мовних
матеріалів та їх обговорення в міні-групі, виконання
індивідуальних чи групових проєктів та їх репрезентація
на занятті тощо). Якщо ж підходити найзагальніше до
мультимедійних засобів, то вони універсальні й можуть
сприяти засвоювати мову не тільки з допомогою спеціалізованих даних, а й у позанавчальному віртуальному
просторі (пошук роботи, стажування, розсилання резюме, спілкування у мережах та створення у них спеціальних груп). Позааудиторна «прив‘язаність» студента до

гаджетів дає змогу з допомогою доцільних настанов
скерувати студента до якомога частішого перебування в
україномовній комунікації. Мультимедійним може бути
більшість навчального матеріалу. При цьому Інтернет
треба вважати не інструментом пошуку й демонстрації
навчального матеріалу, а середовищем, яке сприяє освітній та мовній комунікації.
Суб’єкт-суб’єктність, партнерство. У рамках подальшої демократизації освітнього процесу й суспільного життя взагалі інноваційною тенденцією в методиці
викладання української мови у ВНЗ можна вважати партнерський підхід, при якому між викладачем і студентами встановлюються максимально близькі суб‘єктсуб‘єктні стосунки, а отже, студент теж має вплив на
перебіг визначеного заняття чи навіть навчального процесу загалом. Ініціативність, проактивність і партнерство, окрім знання української мови, формують важливі
комунікативні компетентності: ініціативність, креативність, відповідальність, автономність. Як зазначає
Ю. Полікарпова, «Педагогіка партнерства, демократична
співпраця викладача зі студентами, що є концептуальною основою європейської освітньої системи, створює
сприятливий психологічний клімат на заняттях, сприяє
оптимальній організації навчальної діяльності та забезпеченню навчальної автономії кожного, результатом
чого стає підвищення відповідальності студента за результати його навчання й мотивує до всебічного особистісного розвитку, а також дає можливість повноцінного
розкриття свого потенціалу» [9, с.62]. Роль викладача не
применшується, а трансформується (викладач-співбесідник, викладач-модератор, викладач-консультант).
Суцільне вживання української мови на заняттях та
поза ними. Цей інноваційний підхід передбачає насамперед відмову від традиційного вивчення мови у ВНЗ.
Якщо раніше основна методика вивчення мови полягала
в перекладі текстів, заучуванні граматичних та фонетичних правил, вивченні обмеженої (як правило, до 30) кількості найуживаніших тем, то нині доцільно мінімально користуватися мовою-посередником на заняттях, а
в ідеалі – обходитися без неї. За попередніми домовленостями всередині академічної підгрупи можна максимально вживати українську й поза заняттями, на перерві,
під час вирішення побутових і поточних життєвих задач.
Дискурсивність та онлайн-комунікація. Необхідно
залучати дискурсивні маркери, які породжуються спонтанними потребами й поворотами у спілкуванні, оскільки дискурс відрізняється від тексту тим, що він не абстрагований від поточної реальності, а «занурений» у
життя. Суцільне вживання неодмінно актуалізує культурологічний та особистісний аспекти, тому найбільше
пов‘язане із практикою використання мови, а не з умінням перекладати чи переказувати не пов‘язаний із ситуацією текст.
Інтерактивність. У 90-х – на початку 2000-х років
пріоритетом серед принципів вивчення гуманітарних
дисциплін був інтерактивний підхід, у рамках якого
було розроблено чимало методів і конкретних методик.
З появою й тотальним поширенням мультимедіа та перебування в мережі Інтернет поняття «інтерактивні технології» знову стало актуальним, оскільки гаджети значно розширюють його методологічний обсяг. Інтерактивні
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можливості сенсорних панелей, електронних дощок,
проекторів тощо фактично безмежні й потребують не
стільки розроблення нових методик, скільки креативного
підходу в кожній робочій ситуації освітнього процесу.
За успішного поєднання інтерактивності й мультимедійності студент засвоює українську мову багатоканально:
через зорові та слухові відчуття та актуалізацію когнітивних процесів унаслідок постійного перебування в інтеракції. Максимально можлива інтерактивність на заняттях з української мови як іноземної включає такі
компоненти комунікативного ланцюга: студент – одногрупники (міні-група) – викладач – текст – мультимедійне джерело. Т. Білошицька наголошує на корисності
інтерактивних методів щодо їх впливу на головний дидактичний ресурс – мотивацію студента і викладача:
«Під час опанування іноземної мови у студентів виникає
низка проблем, однією з яких є низька мотивація до вивчення мови. У таких випадках саме інтерактивні технології є цінними для застосування, тому що вони створюють такі умови, коли студент відчуває свою
успішність та інтелектуальну спроможність. Інтерактивне навчання включає в собі деякі методи співпраці у
навчальному процесі» [10, с.9].
Компетентнісний підхід. Нині серед усіх педагогічних парадигм за ефективністю й відповідністю «духові
часу» на перше місце виходить компетентнісний підхід,
оскільки він найтісніше пов‘язаний з навчальною, професійною і життєвою практиками комунікації. Це стосується й української мови як іноземної, яка є необхідною
для спілкування, навчання і професійної діяльності для
іноземних студентів, які навчаються в Україні, стає знаряддям і водночас інструментом будь-якої міжкультурної взаємодії. У цьому контексті найголовнішими компетентностями, які мають бути сформовані у студента, є
такі: володіти практичними навичками говоріння, читання, перекладу; уміти вирішувати практичні комунікативні завдання українською мовою; застосовувати
українську мову на побутовому й професійному рівнях;
мати потребу у постійному самовдосконаленні знання
української мови.
Висновки. Серед сучасних підходів до навчання
української мови як іноземної можна виділити такі, як
мультимедійність, дискурсивність та онлайн-комунікацію, інтерактивний підхід, компетентнісний підхід, стимуляцію суцільного (на заняттях і поза ними) вживання
української мови, дедуктивність, суб‘єкт-суб‘єктність
(партнерство викладача й студента). Віддаючи перевагу
використанню сучасних методів та підходів у навчанні,
викладач відкриває студентам широкий простір для реалізації їх творчих здібностей, студенти можуть впевненіше орієнтуватися в пошукових системах, засвоювати
значний обсяг інформації, використовувати нові ресурси
для пошуку інформації, здатні інтегрувати свої знання
для потреб сучасного ринку праці, вчаться критичному
мисленню, вмінню відстояти власну думку, підтримується їхнє бажання та вміння вчитися упродовж всього
життя.
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MODERN APPROACHES TO TEACHING UKRAINIAN AS A FOREIGN LANGUAGE
The article considers modern approaches to teaching Ukrainian as a foreign language, in particular, such as multimedia,
discursiveness and online communication, interactive approach, competence approach, stimulation of continuous (in and out
of class) use of Ukrainian, deductiveness, subject-sub objectivity (partnership of teacher and student). Through the use of
modern methods and approaches in teaching, the teacher opens a wide space for students to realize their creative abilities,
students can navigate more confidently in search engines, learn a lot of information, use new resources to search for
information, able to integrate knowledge for the modern labor market. they learn critical thinking, the ability to defend their
own opinion, their desire and ability to learn throughout life is supported.
Key words: modern approaches to learning, Ukrainian language as a foreign, multimedia, online communication,
interactive approach, competence approach, subject-subjectivity.

Scientific Journal Virtus, October # 57, 2021

73

УДК 821.161.2-1Вороб.09:801.6
Никифорук Т.М.,
к.филол.н., доцент кафедры общественных наук и украиноведения
Буковинского государственного медицинского университета, kuryluk235@ukr.net
Украина, г. Черновцы

ПОЭТИКА СТИХОТВОРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ СИДОРА
ВОРОБКЕВИЧА (ГЕНЕРИКА, МЕТОЛОГИЯ, ПОЭТИЧЕСКИЙ
СИНТАКСИС, ФОНИКА, ВЕРСИФИКАЦИЯ)
В статье проанализирована научная литература, связанная с исследованием элементов поэтики
стихотворных произведений С. Воробкевича, представлены рассуждения автора относительно формы
поэтического текста; определена роль внешнего воздействия на лирику С. Воробкевича в аспекте
поэтики. Исследованы жанровые особенности литературного наследия С. Воробкевича, а также
функционирование в его стихотворных произведениях метологических средств, стилистических фигур,
фоники и версификации в диахроническом аспекте. С помощью сравнительного метода прослежена
эволюция поэтического почерка автора на протяжении его творческой жизни. Полученные результаты
являются важным материалом для выражения наших знаний о поэтике стихотворных произведений
С. Воробкевича, а также дополняют представление об особенностях украинской поэзии второй
половины XIX в.
Ключевые слова: С. Воробкевич, поэзия, поэтика, генеза, генерика, металогия, фоника, поэтический
синтаксис, стихосложение, метрика, ритм, строфика, рифма.
В статье проанализирована научная литература,
связанная с исследованием элементов поэтики стихотворных произведений С. Воробкевича, представлены
рассуждения автора относительно формы поэтического
текста; определена роль внешнего воздействия на лирику С. Воробкевича в аспекте поэтики. Цель статьи –
исследовать жанровые особенности литературного наследия С. Воробкевича, а также функционирование в его
стихотворных произведениях метологических средств,
стилистических фигур, фоники и версификации в диахроническом аспекте. С помощью сравнительного метода
прослежена эволюция поэтического почерка автора на
протяжении его творческой жизни. Из составляющих
поэтики С. Воробкевича наиболее изучена генерика и
версификация, но даже они не исследованы достаточно
полно. Это способствовало возникновению комплексного, диахронического, опирающегося на объективные
количественные показатели, исследования поэтики стихотворных произведений буковинца.
Предложена следующая периодизация поэтического
творчества С. Воробкевича: 1863–1867 гг.; 1868–1875 гг.;
1876–1903 гг. (в последнем периоде выделяем два подпериода: 1876–1891 гг. и 1892–1903 гг.).
Изложение основного материала. Поэтика стихотворных произведений С. Воробкевича формировалась и
развивалась в соответствии со взглядами писателя на
некоторые составляющие содержательной организации
и внешней формы литературного произведения. Убедительны были рассуждения С. Воробкевича о форме литературного произведения. Наиболее полно представлены его рассуждения относительно двух составляющих
формы: языка и версификации. Специфика отдельных
стиховедческих высказываний поэта (анализ фольклорных и книжных силлабических форм по правилам
«строфной» силлабо-тонической версификации) привела
к чрезмерной хореизации его собственных силлабиче-

ских поэзий. Значительны для понимания поэзии Воробкевича его рассуждения о генерике.
Изучение стихотворных произведений С. Воробкевича в аспекте сопоставления их с национальным фольклором и поэзией его предшественников и современников в родной и иноязычной літературах, а также учет
количественной (выражены одной составляющей поэтики, несколькими или множественными) и хронологической (постоянные, эпизодические: в начале, в середине,
в конце творческого пути) иерархии 19 воздействия показало, что он на разных этапах творчества подвергся
воздействию обоих факторов. Прослеживается значительное влияние национального фольклора на поэтику
С. Воробкевича, а также по временной протяженности и
силе воздействия на поэтику С. Воробкевича мощным
фактором была поэзия Т. Шевченко. Меньшим, хотя и
разнообразным, было воздействие других украинских
(И. Котляревский, М. Шашкевич, М. Устиянович, Я. Головацкий, П. Кулиш, А. Метлинский, Ю. Федькович,
О. Кониский) и зарубежных (Т. Падура, Й.-В. Гете,
Г. Гайне, В. Александри, М. Эминеску, И. ГелиадеРедулеску, Я. Векереску) поэтов.
Для получения конкретных результатов проведен
сравнительный анализ элементов поэтики относительно
выделенных периодов творчества. 83% стихотворных
произведений С. Воробкевича принадлежат к лирике,
17% – к лиро-эпосу. Большенство его поэтических призведений относится к автопсихологической лирике.
С. Воробкевич постоянно обращался к экспрессивным,
вокативным и репрезентативным жанрам. Жанровая
палитра поэтических произведений С. Воробкевича довольно разнообразна. Фиксируем следующее: стихотворение-проклятие, стихотворение-обращение, послание,
стихотворение-присяга, стихотворение-призыв, идиллия; среди лироэпических выделяем поэму, балладу,
стихотворение-новеллу и т.д. Преобладают произведе-
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ния жанров экспрессии (думы и песни).
Наиболее употребительны тропы С. Воробкевича –
эпитеты, сравнения и метафоры с широким арсеналом
их разновидностей. По мере эволюции прослеживается
увеличение частотности их использования. Спорадически С. Воробкевич обращался к метонимии, синекдохе,
эвфемизмам, гиперболе, меѐзисе и другим тропам. Выбор стилистических фигур у С. Воробкевича довольно
богат. В стихах буковинца фиксируем риторические
вопросы, инверсию, антитезу, энжамбеман, элипс, образный параллелизм, анадиплосис, асиндетон, полисиндетон, плеоназм, анастрофу, лайкасапрен, полиптоту, импрекацию, климакс, симплоку и др.
С. Воробкевич мастерски пользовался средствами
фоники. Об этом свидетельствует его внимание к внутренним рифмам, звукоподражаниям. Замечено частое
использование ассонансов и аллитераций, а также их
сочетаний.
В произведениях С. Воробкевича фиксируем силлабические, силлабо-тонические стихосложения и полиметрические конструкции. Прослежено развитие версификации поэта от силлабических до силлаботонических
форм. В силлабике автор использовал такие виды стихотворения: 6-слоговик, 7-слоговик, 8-слоговик, 10-слоговик, 13-слоговик, 14-слоговик. Среди силлабо-тонических С. Воробкевич избирает такие формы: ямб, хорей,
амфибрахий, урегулированные разнометрические конструкции. Все поэтические тексты С. Воробкевича
строфные. Преобладают монострофические формы. Доминируют рифмованные произведения.
Выводы. Полученные результаты являются значительным материалом обогащения наших знаний относительно поэтики стихотворных произведений С. Воробкевича, а также дополняют представление об особенностях украинской поэзии второй половины XIX
столетия.
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POETICS OF POETRY WORKS OF SYDIR VOROBKEVYCH
(GENERIC, METALANGUAGE, POETIC SYNTAX, PHONICS, VERSIFICATION)
The article analyzes the scientific literature related to the research of elements of the poetics of poetry of S. Vorobkevych’s
works, the author’s thoughts about the form of poetic text are clarified in the given thesis; the role of external influences on
S. Vorbkevych’s poetry in the aspect of poetics is defined. The genre features of the poetic work of S. Vorobkevych, as well as
the functioning of metaphors, stylistic figures, elements of phonics and versification in the diachronic aspect of his poetic
works, are explored. The evolution of the poetic peculiarities of the artist through his creative life was traced, using the
comparative method. The obtained results are an important material for expressing our knowledge about the poetics of poetry
by S. Vorobkevych, as well as complement the notion of the features of Ukrainian poetry of the second half of the nineteenth
century.
Key words: S. Vorobkevych, poetry, poetics, genesis, generics, tracks, phonics, poetic syntax, versification, metrics, rhythm,
strophic, rhyme.
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ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ МАРКУВАННЯ
ВІД КЛЕЙМА ДО СЕРТИФІКАЦІЇ
В статті, на основі фундаментального дослідження літератури та її ґрунтовного аналізу
висвітлюється значення становлення сертифікації від клейма, товарного знаку і упаковки в
культурологічному аспекті розвитку. Зроблено аналіз літературних джерел, де підтверджується вплив
товарного знаку і упаковки на становлення маркування, стандартів якості виробів та сертифікації.
Актуальність теми полягає в тому, щоб показати зв’язок розвитку естетичної і технічної думки зі
становленням сертифікації. На основі аналізу документальних матеріалів, їх узагальнення
висвітлюється становлення маркування від клейма, товарного знаку і упаковки до сертифікації. Перші
дослідники, які аналізували процес створення товарного знаку були К. Веркман, Ю. Сокольнікова та ін.
Але ці матеріали не дають повного уявлення про концептуальне значення впливу естетичної і технічної
думки на сертифікацію. Мета статті полягає в тому, щоб виконати мистецтвознавчий аналіз і
показати вплив розвитку клейм, товарного знаку, упаковки та контролю якості продукції на
становлення сертифікації. Методологія дослідження полягає у застосуванні конкретно-історичного
методу для аналізу впливу розвитку дизайну товарного знаку в популяризації сертифікаційних уявлень, а
також використанні методу порівняльного аналізу та історико-культурного підходу, що сприятиме
виявленню основних тенденцій розвитку маркування від товарного знаку, упаковки до сертифікації у
світовому контексті. Наукова новизна полягає у спробі осмислення і виявлення основних тенденцій
розвитку товарного знаку і упаковки, які впливають на контроль якості продукції та становлення
сертифікації, що зумовлено історичними, соціальними, культурними процесами. В статті показано
ідею маркування та загальне його значення з давніх часів. Аналіз сутності клейм, товарних знаків,
упаковки вказує на взаємозалежність давньої культурної спадщини і досягнень початку ХХ століття,
що уможливлює вдосконалення сертифікації і має вплинути на якість продукції та дизайну в Україні.
Ключові слова: клеймо, товарний знак, упаковка, маркування, сертифікація, дизайн.

Постановка проблеми. В статті, на основі
фундаментального дослідження літератури та
її ґрунтовного аналізу висвітлюється значення
становлення сертифікації від клейма, товарного знаку і
упаковки. Здійснено аналіз літературних джерел, де підтверджується необхідність клеймування продукції виробником для гарантії дотримання високої її якості, а також
формування законодавчої бази сертифікації. Висвітлено
період становлення товарного знаку, упаковки та відповідно найпростішої форми сертифікації. Перші дослідники, які аналізували процес створення та становлення
товарного знаку були К. Веркман, О. Шестиміров,
А. Павлінська, Ю. Сокольнікова та ін. Вважається, що
саме Франція, США, Великобританія і Німеччина стали
фундаторами формування та становлення товарного
знаку. Це питання широко досліджував К. Веркман, який
дійшов висновку, що найбільш поширеними елементами
товарних знаків є зірки, геометричні фігури тощо, які
занурюють нас в філософсько-естетичні аспекти становлення тієї чи іншої культури [2]. Серед українських дослідників варто зазначити праці О. Черневич, В. Побєдіна,
А. Павлінської і В. Косіва. Наразі, в Україні мало досліджень українського товарного знаку, які б дали повний

філософсько-естетичний аналіз його розвитку. Одним з
найбільш ґрунтовних досліджень становлення стандартів і сертифікації стала праця М. Бєляєва. У своїй концепції він виходив з того впливу, який зробив Давній Схід
на технічну культуру країн з давнини до сьогодення.
Вагомий внесок у становлення сертифікації зробили:
Г. Паукер, А. Купфер, І. Лаппо, І. Ліфіц, Д. Менделєєв та
ін. [7; 8]. В їх ґрунтовних працях можна знайти відомості від виникнення мір, норм і контролю до використання результатів цих досліджень на практиці. Мета
дослідження полягає в тому, щоб показати необхідність
аналізу впливу дизайну клейм, товарного знаку, упаковки та контролю якості продукції на становлення основ
сертифікації. Методологія дослідження базується на
універсальних принципах наукового пізнання – історизмі та науковій об‘єктивності, а також на широкому використанні порівняльно-історичного, системного методів. Методологія дослідження полягає у застосуванні
конкретно-історичного методу для аналізу впливу розвитку дизайну товарного знаку в популяризації сертифікаційних уявлень, а також використанні методу порівняльного аналізу та історико-культурного підходу, що
сприятиме виявленню основних тенденцій розвитку то-
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варного знаку, упаковки в становленні сертифікації у
світовому контексті.
Мета статті – проаналізувати та висвітлити значення
становлення сертифікації від клейма, товарного знаку і
упаковки в культурологічному аспекті.
Виклад основного матеріалу. Товарний знак – це
важливий ідентифікаційний компонент проєктного середовища, який у сучасних умовах набуває нових рис.
Товарний знак є віддзеркаленням зміни тенденцій у дизайні, відбиттям естетичних уявлень [9]. В ХХ ст. у зв‘язку з розвитком промисловості виникає дослідницький
інтерес до становлення і перспектив розвитку товарного
знаку.
Історія становлення товарного знаку починається з
часів Ассирії, коли знаки вирізали на камінні та цеглі
споруд. Ці знаки, виявлені археологами у XX ст., стали
прообразом сучасних товарних знаків. В Давньому Єгипті, Греції, Римі користувалися знаками ремісників, що
вказували на походження виробу. З IV ст. до н.е. в
Херсонесі діяв інститут астиномів, які таврували тару,
посуд тощо. На клеймах астиномів було написано саме
слово «астином», ім‘я, монограма. Наприклад, у фондах
Херсонеського музею зберігається більше двох тисяч
амфорних ручок з клеймами місцевих астиномів [11].
Одним з перших аналогів товарного знаку був особливий знак, який отримав назву – тамга. Цей знак видавлювали на посуді з сирої (пізніше – з обпаленої) глини,
на шкірі худоби тощо. Тамги були індивідуальними і
колективними, тобто належали всьому роду і являли
собою взірець образотворчого мистецтва з відповідним
словесним позначенням [2]. З розвитком товарно-грошових відносин з‘являється необхідність виділити схожі
товари різних виробників. Майстри починають застосовувати особливі клейма, що нагадують тамги. Коли з
розвитком ринкових відносин між виробником і споживачем з‘явився посередник – купець, клеймо стало служити гарантією якості.
Розглянуті дослідження, де науковці визначали призначення клейм. Наприклад, Б. Рибаков вважав їх знаками гончарів, П. Толочко – магічними символами, що
мали захищати гончарну продукцію. Р. Орлов вважав,
що клейма у вигляді тризубів пов‘язані з родинним ремеслом, а також вони були засобом кількісної оцінки
об‘єму горщика, що був своєрідною мірою для збору
продуктової ренти [10]. Останнім часом з‘явилося нове
тлумачення змісту клейм, яке пов‘язується з релігійним
світосприйняттям давньоруського населення. Посуд з
клеймами використовували в релігійні свята і при
здійсненні певних ритуалів. За підрахунками археологів,
на розкопаних поселеннях, посуд з клеймами становив
3–8% від загальної кількості, що видається замалим для
населення, яке виконувало всілякі священні обряди. Подальші дослідження, можливо, дадуть відповіді на це.
Ще одним прообразом товарного знака були торгові
вивіски, що вказували про надання платних послуг,
наприклад ночівлі та їжі. У руїнах давньоримського
міста Помпеї був виявлений особливий знак з зображенням п‘яти свинячих окостів, який був вивіскою м‘ясної
лавки. Ковалі ставили біля своєї кузні жердину з колесом нагорі. Міські кравці, перукарі використовували
атрибути свого ремесла, а над вхідними дверима розмі-

щували бутафорські зображення чобіт, ножиць тощо [2].
З поширенням виробництва паперу у ХІІІ ст. постала
необхідність позначати сам папір того чи іншого виробника.
Наступним етапом у розвитку позначень товарів
стали знаки гільдій ремісників. Ці знаки характеризували походження товару, що було закріплено у правових
нормах того часу. Статути містили приписи, за якими
золотих і олов‘яних справ майстри повинні були застосувати особисті клейма, які вносилися до реєстрів, а
їх підробка каралася. Дослідницький інтерес до товарного знаку визначився з ХІХ ст. і був пов‘язаний з розвитком промисловості. Промислова (індустріальна)
революція – перехід від ручного до великого машинного
фабрично-заводського виробництва, який розпочався в
Англії у другій половині XVIII ст. і впродовж XIX ст.
поширився на країни Європи, США та Японію [12].
Саме на покращення вигляду промислових виробів і був
спрямований індустріальний дизайн. Активізації розвитку дизайну в британській культурі сприяло тяжіння
до комфорту. Історія товарного знаку дозволяє зробити
висновок про те, що природа, масштаб та загальна філософія торгових знаків еволюціонували. Цей процес можна поділити на три етапи: доіндустріальний, індустріальний та інформаційний.
Протягом доіндустріального етапу на ринку споживачам пропонувались звичайні товари – сіль, пшениця,
мило тощо, які розхвалювались продавцями. Наприкінці
доіндустріального етапу почали формуватися маркетингові комунікації, які формувались фірмами, що торгували за каталогами. Індустріальний етап характери зується тим, що поступово, під ідеями, які поширювалися
через товарні знаки, формуються нові уявлення про багатство, розвиток і про саме життя. На індустріальному
етапі товарні знаки пропонують споживачу, окрім функцій товару, соціальну вигоду як приналежність до якоїнебудь групи людей тощо. Наприклад, С. Сєров зазначав
у своїх працях, що формування і розвиток знаку за сучасними естетичними уявленнями відбулося в 1960–
1970-х рр., коли створювалися класичні варіанти знаків
[13]. В працях В. Побєдіна, О. Черневич аналізуються
шрифтові знаки, особливості використання в них різних
гарнітур, культурологічний та естетичний аспекти цього
питання [9]. Дослідження національної моделі товарного
знаку в графічному дизайні в Україні висвітлює у своїх
працях В. Косів [6]. Особливу увагу, в контексті обраного питання, привертає каталог «Золоті торгові марки
України», який публікується з 2001 р. за результатами
Всеукраїнського конкурсу, основна мета якого – сприяння зміцненню позицій вітчизняних товарних знаків. В
2002 р. вийшла стаття О. Гладун «Формування національної моделі товарного знаку», в якій проводиться
аналіз основних тенденцій графічного виконання товарних знаків [3]. В магістерській роботі В. Піднебесної
виконується спроба дослідити принципи формоутворення сучасного товарного знаку в Україні і перспективи
даного напрямку з урахуванням філософсько-естетичних
аспектів національних традицій.
Саме упаковка, як прообраз товарного знаку, відіграє
величезну роль у продажу товару, адже покупець віддає
перевагу яскравій упаковці з індивідуальним оформленням. Естетична і якісна упаковка в подальшому може
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багатофункціональною і виконувати ті чи інші функції.
Перші види упаковки виготовлялися з очерету, глини
тощо. В ІІІ тис. до н.е. в Єгипті було налагоджено виробництво глиняних горщиків, а перші дерев‘яні бочки
(500 р. до н.е.) були знайдені на території Північної Італії і Франції. В період Середньовіччя в Європі розвинулося ремесло бондаря і для зберігання вологих продуктів
використовували дуб, а для сухих – сосну. В 1856 р. в
Англії було запатентовано гофрований папір, який використовували для пакування. На початку XX ст. М. Оуенс
запатентував верстат для видування скляних пляшок, а
німецький вчений Ф. Кіппінг винайшов силікон, що
сприяло розвитку пакувальної індустрії. В середині
ХХ ст. відбувається революція в автоматизації виробництва упаковки, а саме: в 1950-х рр. у США винайдено
верстат для виготовлення паперових пакетів. Наприклад,
1952 р. став переламним у галузі упаковки молочних
продуктів, оскільки з‘явилася упаковка «Tetra Pak» –
трикутні пакети з ламінованого паперу. У 1958 р. винайшли алюмінієву пивну банку, виготовлену без швів
на дні і стінках, а у 1963 р. її кришка вже забезпечувалася алюмінієвим кільцем [15].
Головні риси успішної упаковки – простота, функціональність і якість. У сучасному світі у покупця немає
часу вивчати упаковку, тому вся важлива інформація
повинна усвідомлюватися миттєво. Але можливо використовувати незвичайні шрифти, що не уповільнюють
при цьому читання. Особливою популярністю сьогодні
користуються шрифти ручної роботи. Отже, щоб дизайн
етикетки і упаковки вийшов ефективним, необхідно зробити його максимально пізнаваним, помітним, а також
функціональним, щоб він викликав тільки позитивні емоції.
Характерною ознакою мистецтва 1950-х р. був рукописний шрифт, який використовувався в рекламі
«Д. Ейч.Еванс» і у розробці «Макфішеріз» – фірмового
стилю мережі риботорговців. Цей товарний знак, за проєктом Г. Шлегера, поєднував ілюстрацію чотирьох риб з
шотландським хрестом святого Ендрю. Г. Шлегер використав шрифт, який імітував запис торговця рибою у
щоденних повідомленнях про продаж риби. Відображенням стилю 1980-х р. став британський журнал
«Фейс» про події в культурному житті. У створенні
цього журналу використовувалась набірна функція
комп‘ютера, яка дозволяла розширювати та стискати
літери. Н. Броуді, арт-директор «Фейс», використовував
стиль «панк» у графічних варіантах 1980-х р. [13].
Першим найбільш значущим дослідженням становлення товарних знаків можна вважати книгу К. Веркман
«Товарні знаки: створення, психологія, сприйняття»,
видану в 1974 р. у Амстердамі. В ній розглядаються інформаційні властивості товарного знаку (словесного,
образотворчого, комбінованого), який повинен створюватися з урахуванням психології сприйняття. К. Веркман
розглядає різновиди символів у залежності від національних традицій країни, де сформовано зображення товарного знаку і групи товарів, які він відображає. Окрему
увагу К. Веркман приділяє дослідженню символів з давнини до кінця ХХ ст. [2].
Серед розробок в напряму графічного зображення
товарного знаку можна зазначити навчальний посібник
В. Волошко «Принципи рішень знакових зображень»
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(1987 р.), в якому даються загальні відомості про знак,
досліджується співвідношення його умовності та ілюстративний матеріал, що розкриває методику вправ теми
«Зображення знаку». Зазначена методика широко застосовується в проєктуванні товарних знаків. В роботі
О. Шестімірова «Товарні знаки» (1996 р.) першочергова
увага звертається на патепто-правові, рекламно-психологічні та конструктивно-технологічні аспекти створення
товарного знаку. Незважаючи на те, що О. Шестіміров
застосував дослідження К. Веркман до умов розвинення
ринку в конкретній державі, все ж класифікацію символів він розглянув на багатьох зарубіжних прикладах. Це
зумовило необхідність дослідження символіки і стилістики вітчизняних товарних знаків. Пряме застосування
зарубіжних теоретичних і методологічних положень у
вітчизняній теорії та практиці графічного дизайну пов‘язане з труднощами, зумовленими специфікою соціокультурної ситуації і проєктної діяльності. У навчальному
посібнику В. Єрошкіна «Промислова графіка» (1998 р.)
проведений аналіз історії символіки товарних знаків,
поетапно розглянуто процес створення товарного знаку
від проєктних досліджень до перевірки на патентну чистоту. Зазначена праця знайшла широке застосування в
сучасній педагогічній практиці. Робота Ю. Сокольнікова
«Товарні знаки. Історіографія. Побудова. Використання.
Реєстрація» (2003 р.) містить оціночні критерії, рекомендовані для вибору кращих варіантів товарних знаків. Їх
зображення поділяється на реальні і абстрактні, відповідно
до чого розглядаються елементи їх графічної форми [13].
Зародження законодавства сертифікації, промислового товарного знаку в Україні починається з XVII ст.,
коли в Російській імперії у 1667 р. вийшов законодавчий
документ «Новоторговий Устав», дія якого розповсюджувалась і в Україні. У Статуті вперше згадується
клеймо як митний знак для розрізнення товарів і для
підтвердження оплати митного збору. У 1774 р., за пропозицією мануфактур, було видано перший Наказ про
обов‘язкове клеймування всіх товарів фабричними або
заводськими знаками, щоб можна було їх відрізняти. В
1830 р. прийнято закон про правила і способи клеймування, про відповідальність за підробку товару або
клейма, а закон про охорону товарних знаків було прийнято у 1896 р. У 1918 р. питання товарних знаків відобразилося у Декреті Ради народних комісарів, де вказувалось про необхідність реєстрації товарних знаків, які
отримали правову охорону [1; 5].
В 1930-х рр. в СРСР проводилася робота зі стандартизації, публікації показували реальну користь стандартів. Але тільки в 1965 р. у СРСР було засновано Всеро сійський науково-дослідний інститут сертифікації (ВНДІС),
який займався питаннями сертифікації, стандартизації і
метрології. В 1984 р. Урядом СРСР була прийнята Постанова «Про сертифікацію експортованої продукції», а в
1986 р. було прийнято «Тимчасове положення про сертифікацію продукції машинобудування в СРСР», що
стало організаційним документом, який встановлював
основні правила робіт із сертифікації продукції [4; 14].
Контроль якості продукції здійснювався відповідно до
ДЕРЖСТАНДАРТу 16504-81. На заводах були відділи
технічного контролю (ВТК). Якість продукції підтверджувалася клеймом ВТК заводів, клеймом військового
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приймання. У цей період на товарах високої якості ставився знак якості – п‘ятикутник [7]. Сучасну форму та
зміст товарні знаки придбали на етапі розвитку масового
споживання. З цього часу весь асортимент товарів надходив на ринок споживання з товарним знаком, який
виконував головні функції, а саме: вирізняв товар з аналогічних, асоціювався в свідомості споживача з якістю
товару та привертав увагу споживача до марки з найкращою якістю.
До 1991 р. у СРСР функціонувало 14 дослідних
центрів [8]. В Україні, після ліквідації СРСР, атестація
продукції за категоріями якості, державні дослідження
та державний прийом продукції були офіційно ліквідовані. Сьогодні в Україні охорона прав на товарні знаки
регламентується Законом України «Про охорону прав на
знаки для товарів» від 15 грудня 1993 р., Паризькою
конвенцією з охорони (чинна в Україні з 25 грудня
1991 р.), Угодою про міжнародну реєстрацію знаків
(чинна в Україні з 25 грудня 1991 р.), Протоколом угоди
про міжнародну реєстрацію знаків (чинний на території
України з 29 грудня 2000 р.) [7]. В 1993 р. Україна стала
членом ІSО та ІЕС, що дало право разом з 90 іншими
країнами брати участь у діяльності більш ніж 1000 міжнародних робочих технічних комітетів зі стандартизації і
сертифікації та використовувати понад 12000 міжнародних стандартів.
Висновки. Нині сертифікація стала одним з важливих механізмів управління якістю, який дає можливість
об‘єктивно оцінити продукцію, забезпечити контроль за
відповідністю продукції вимогам екологічної чистоти,
надати підтвердження її безпеки, а також підвищити її
конкурентоспроможність. Отже, в дослідженні показано
значення аналізу філософсько-естетичних аспектів становлення та розвитку товарного знаку для формування
основних принципів будови знаку. Серед українських
дослідників виокреслені праці О. Черневич, В. Побєдіна,
А. Павлінської і В. Косіва, які аналізували становлення
товарного знаку. Наразі визначили, що в Україні мало
досліджень українського товарного знаку, які б дали
повний аналіз його розвитку. Одним з найбільш ґрунтовних досліджень становлення стандартів і сертифікації
стала праця М. Бєляєва, де доведено вплив давнього
Сходу на технічну культуру країн. З ХХ ст. з розвитком
промисловості практично весь асортимент товарів надходив на ринок споживання з товарними знаками, які
відрізняли товар від багатьох аналогічних і поєднувалися у свідомості споживача з якістю товару та зосереджували увагу на знаку з вищою естетичною якістю.
Вагомий внесок у становлення сертифікації зробили:
Г. Паукер, А. Купфер, І. Лаппо, І. Ліфіц, Д. Менделєєв,
Г. Саранча та ін. Як результат визначено, що товарний
знак виконує свої функції і стає головним елементом для
сертифікації і культурних візуальних комунікацій сьогодні. Завдяки фундаментальному дослідженню і ґрунтовному аналізу літератури вдалося висвітлити значення
товарного знаку, упаковки на становлення сертифікації.
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MARKING HISTORY FROM BRANDS TO CERTIFICATION
In the article, based on the fundamental study of literature and its thorough analysis, the importance of the formation of
certification from brands, trademark and packaging in the cultural aspect of development is highlighted. An analysis of
literary sources, which confirms the influence of the trademark and packaging on the formation of marking, quality standards
of products and certification are confirmed. Relevance of the topic is to show the relationship between the development of
aesthetic and technical opinion with the establishment of certification. Based on the analysis of documentary materials, their
generalization illuminates the formation of marking from brands, trademark and packaging to certification. The first
researchers who analyzed the process of creating a trademark were K. Verkman, Y. Sokolnikova, etc. But these materials do
not provide a complete idea of the conceptual meaning of the effect of aesthetic and technical thought on certification. The
purpose of the article is to fulfill the artistic analysis and show the influence of the development of the brands, trademark,
packaging and quality control of products for the formation of certification. The methodology of research is to apply a specific
historical method to analyze the impact of trademark design in popularizing certification ideas, as well as using a comparative
analysis and historical and cultural approach, which will promote the main trends in the development of a trademark,
packaging to certification in the world context. Scientific novelty is to attempt to comprehend and identify the main trends in
the development of trademark and packaging, which affect the quality control of products and the formation of certification
due to historical, social, cultural processes. The article shows the idea of marking and its significance since ancient times. An
analysis of the essence of stamps, trademarks, packaging indicates the interdependence of the ancient cultural heritage and
achievements of the early twentieth century, which enables improvement of certification and should affect the quality of
products and design in Ukraine.
Key words: brand, trademark, packaging, marking, certification, design.
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ЦАО ЦАО – ПЕРШИЙ МІНІСТР
ОСТАННЬОГО ІМПЕРАТОРА ДИНАСТІЇ ХАНЬ
Китай має багатовікову, насичену цікавими подіями історію та невичерпну самобутню культуру.
Широко відомі імена вчених, мислителів, філософів та їх вчення, провідних політичних діячів або
безстрашних та талановитих полководців. Однак далеко не всі історичні особистості залишили після
себе так багато прихованої легендами інформації, як виняткова людина, стратег, державний діяч та
реформатор Цао Цао. Класичний роман «Трицарство» представляє Цао Цао як підступного і хитрого
злодія, який узурпував владу. Джерела, використовувані Ло Гуаньчжуном, створені пізніше описуваних
подій. Згідно ідеалам конфуціанства, де воля Неба є рушійною силою історичних процесів, Цао Цао
постає лиходієм, адже він не отримав владу законним шляхом. При уважному розгляді лиходій роману,
проходячи крізь призму історичного аналізу, отримує зовсім інший образ. Цао Цао постає видатним
державним діячем, талановитим полководцем, стратегом та поетом з жорстокими принципами, який
прагнув зосередити в руках долю Китаю під час його загибелі.
Ключові слова: Китай, імперія Хань, Трицарство, Цао Цао, влада, громадянське протистояння,
Жовті пов’язки, ченсян.
Постановка проблеми. Спроби створити виняткового лиходія роману, узурпатора влади увінчалися успіхом, але погляд з іншого боку на діяльність
стратега дозволить побачити занепад імперії, де Цао Цао
стане лідером за часів розрухи та громадянської війни
для відновлення миру в Піднебесній.
Метою роботи є аналіз військової та політичної діяльності Цао Цао під час розколу імперії Хань та до самого її розпаду.
Виклад основного матеріалу. Імперія Хань до початку правління імператора Лін-ді тріщала по швах, упродовж багатьох років реальна влада перебувала в руках
євнухів та наближених людей до імператора. Корупція
настільки пронизала всю структуру влади, що викликала
масове невдоволення, народні бунти. У 184 р. спалахнуло повстання «Жовтих пов‘язок», яке остаточно підірвало імперські сили. Придушувати бунт були відряджені
воєначальники з арміями, одним з яких був Цао Цао.
Саме в його руках незабаром зосередиться влада розколотої імперії Хань до самого її занепаду.
Точна інформація про походження роду Цао починається від євнуха Цао Тена, який усиновив Цао Суна. У
нього народився син, ім‘я йому дали Цао, особисте ім‘я
Менде, воно звучить як напуття «дотримуватися чесноти» [7, с.45]. В ранні роки він здобув освіту і час від
часу навідував столицю Лоян.
У віці двадцяти років Цао Цао здав іспит та зайняв
чиновницьку посаду начальника повіту на північ від
Лояна, отримав звання лана, роком раніше він увійшов
до складу нічної варти. Таке швидке просування по
кар‘єрних сходах у такому молодому віці багато в чому
стало можливим через заможного і впливового батька.
На своїй посаді Цао Цао жорстоко карав порушників
порядку, дотримуючись конфуціанського канону та закону. Під час народного повстання «Жовтих пов‘язок»
Цао Цао отримав посаду воєводи кінної кавалерії в Інчуані і з військом виступив проти повсталих. Під його командуванням та ще двох воєначальників війська здобули
перемогу, перебивши десятки тисяч бунтівників [1, с.23].

Завдяки успішній компанії проти «Жовтих пов‘язок»
Цао Цао отримав славу та почесну посаду розпорядника
округу Цзинань з десятьма повітами [7, с.48].
Зі смертю імператора Лін-ді наступником стає його
малолітній син – Лю Бянь або Шао-ді, проте без втручання наближених і змов не обійшлося. Політичні інтриги призвели до розправи над євнухами, захоплення
влади та полону малолітнього імператора. Для вбивства
євнухів були покликані чиновники з різних округів, серед яких був Дун Чжо – керівник округа Січжоу. Під час
заворушень він зумів скинути імператора Шао-ді, який у
190 р. загинув слідом за своєю матір‘ю, а на трон звели
другого сина, який правив під ім‘ям Сянь-ді [9, с.4].
Перед сформованою військово-політичною силою
для придушення повстання «Жовтих пов‘язок» тепер
постало нове завдання – боротьба проти тирана та захист
імператорської влади. Цао Цао був одним з тих, хто виступив проти узурпації влади Дун Чжо, незабаром була
створена коаліція, куди входили знатні члени роду Юанів та інші впливові поміщики, воєначальники. Для набору, утримання армії та ведення бойових дій фінанси
надали місцеві багатії.
Сили сторін різнилися, армія Дун Чжо не раз була
випробувана в прикордонних боях і була чудово озброєна, зосередилися вони в столиці – Лояні. Боротьба велася на підступах до міста. Дун Чжо вирішив перенести
столицю в Чан‘ань, причиною стало побоювання, що
його війська будуть відрізані в області Хенань силами
супротивників [6, с.138]. Зі столиці вивозилися коштовності, населення гнали в Чан‘ань, за опір страчували,
такі дії дестабілізували обстановку в окрузі, що було на
руку його противникам. Першим, хто відчув слабкість
тирана, був Цао Цао. Він зі своїми соратниками здійснив
нічний рейд на продовольчу базу узурпатора, проте далі
потрапив в засідку і, не отримавши підкріплення, був
розбитий, сам від загибелі врятувався завдяки його генералу і брату Цао Хуну. Надалі пропозиції про наступ на
Дун Чжо були відхилені, учасники коаліції почали воювати між собою. Цао Цао прийняв рішення повернутися
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в свій округ поповнювати втрати. Місто Лоян було спалене, а Дун Чжо відійшов до нової столиці, де у 192 р.
був убитий внаслідок змови чиновника Ван Юня та названого сина Люй Бу [9]. Влада опинилася в руках генералів армії, однак вони втратили можливість впливати
на чиновників, правителів округів, в столиці панував
хаос, з якого вдалося вибратися живим останньому імператору Сянь-ді.
У місті Сюйчан в провінції Хенань до 196 р. Цао Цао
створив опорну базу. Він спритно зумів умовити імператора, який втік з Чан‘аня в зруйнований Лоян, переїхати
в захищене та забезпечене всім необхідним для імператорського двору місце. Ним став Сюйчан до самого кінця існування імперії Хань. Імператор Сянь-ді в‘їхав в
місто 16 жовтня 196 р. у віці п‘ятнадцяти років [3]. Можливості, які відкрилися перед Цао Цао, затьмарили
його розум, він зробив помилки, нажив безліч сильних
та небезпечних ворогів. Імператор в новій столиці призначив Цао Цао «ченсяном» – головою уряду, першим
міністром, що дозволило йому діяти від імені імператора
[9]. Проти влади Цао Цао виступили змовники, яких
незабаром розкрили та стратили, такі дії не принесли
першому міністру слави.
Талановитий стратег Цао Цао поставив перед собою
кілька основних завдань, виконання яких гарантувало
йому тверду основу для боротьби з ворогами та відновлення миру в Піднебесній. Підпорядковуючи собі землі
на Сході та Півдні, він зайнявся проведенням реформ
для відновлення сільського господарства шляхом створення колоній [3, с.89].
Сільськогосподарські поселення або «туньтянь»
створювалися на вільних землях руками людей, які одночасно обробляли, поповнювали зерносховища, скарбницю та захищали свої території. Населенню надавали
все необхідне обладнання, іноді худобу, натомість вони
платили натуральний податок, який вираховувався залежно від отриманого врожаю. Так Цао Цао забезпечив
собі надійну систему припливу продовольства, що в подальшому зробило його великим землевласником під
імператорським захистом. Населення, яке бігло від війни
та розрухи, отримало можливість почати нове життя [10].
Реформи торкнулися адміністративної складової,
була створена чиновницька система з 9 рангів (цзюпін)
одним з міністрів під керівництвом Цао Цао. Чиновником могла стати будь-яка здатна та талановита людина з
того чи іншого регіону, місцеві лідери отримували можливість для кар‘єрного росту. За задумом Цао Цао таким
чином в державі ліквідовувалися опозиційно до нього
налаштовані чиновники, знижувався рівень корупції.
Перетворення відбулися й у військовій структурі. У нестабільній політичній ситуації, корупції, військо в будьякий момент могло перейти на бік ворога. З метою уникнути подібного явища Цао Цао створював військові
касти, які мали можливість вступати в шлюб тільки між
собою, зберігаючи вірність присязі [10].
Реформи мали свої як позитивні, так і негативні сторони, однак дозволили ченсяну об‘єднати Північ Піднебесної під своєю владою і нарощувати надалі військову
силу.
Настав 199 р., в результаті боротьби між сильними
воєначальниками, Цао Цао зумів підготуватися до боротьби зі своїм головним ворогом на той момент – Юань
Шао. Чень Лінь склав під керівництвом Юань Шао за-
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клик до боротьби проти Цао Цао, звинувативши його в
узурпації влади, приниженні імператора, прояву жорстокості по відношенню до всіх, кого він недолюблював,
що призвело до зубожіння народу. Юань Шао славить
себе за надану допомогу Цао Цао, приписуючи всі перемоги над злом собі. Закликом передбачувані союзники
знехтували, Лю Бяо не послав допомоги Юань Шао, інші
були вже сюзеренами Цао Цао. Однак документ мав сильний вплив на точку зору наступних поколінь, для яких
Цао Цао стане страшенним лиходієм [3].
У битві при Гуаньду Цао Цао завдяки винахідливості,
хитрості та чудовому стратегічному плану розгромив війська Юань Шао [1, с.375]. Через рік він зазнав ще одну поразку в битві при Цантін. Юань Шао не зміг винести поразки і помер у 202 р. в місті Ечен, який незабаром захопив Цао Цао, скориставшись міжусобицею синів Шао.
Місто Ечен було відбудовано на подобу імператорської столиці, споруджені три знамениті тераси, палацовий
комплекс, гідравлічна система і ставок «Темний воїн»,
де навчали маневруванню кораблів та боям на воді. Був
заснований місцевий суд, імператорський секретаріат,
саме місто активно заселялося жителями, залучаючи
талановитих людей. Цао Цао займався не тільки політикою, а й поезією, до наших днів дійшли його літературні
твори. Вони яскраво описують політичні обставини того
часу, його переживання, біди, які несе в собі громадянська війна [3, с.349]. На північному заході міста знаходився «Парк бронзових птахів», де сім‘я Цао проводила
численні банкети. Місто стало базою для зберігання
зброї, провізії та притулком для його родини, був збудований храм предків Вей [4, с.24-26]. Місто Ечен являло
собою центр влади Цао Цао, тут знаходилися основні
війська, залишаючи у Сюйчані двір імператора.
Практично все своє життя Цао Цао провів у війнах,
поразка у Чибі або битва біля Червоної скелі взимку 208209 рр. розвіяла надії покласти край роздробленості Піднебесної. Війська Лю Бея та Сунь Цюаня спалили флот
Цао Цао, скутий ланцюгами, направивши до нього брандери. Цао Цао відступив, зайнявшись зміцненням своїх
позицій на Півночі. Для легалізації свого становища
йому було присвоєно титул Вейського вана у 216 р., таким чином, Цао Цао отримав нічим не обмежену владу [10].
Продовжував боротися за свої ідеали Цао Цао до
220 р., коли його наздогнала смерть у віці 66 років. Син
Цао Пі перебрав владу в свої руки та скинув останнього
імператора династії Хань. У романі Ло Гуаньчжуна згадується про поховання Цао Цао в одному із сімдесяти
двох курганів [2, с.233]. На сьогоднішній день місце поховання знайдене та вивчене, проте дискусії навколо
гробниці не припиняються [11].
Висновки. Класичний роман «Трицарство» представляє Цао Цао як підступного і хитрого злодія, який узурпував владу. Джерела, використовувані Ло Гуаньчжуном, створені пізніше описуваних подій, Чень Шоу з
точки зору імперії Цзінь визнавав законність влади царства Вей і самого Цао Цао. Ло Гуаньчжун, згідно конфуціанським ідеалам, де воля Неба є рушійною силою історичних процесів, вважає Цао Цао лиходієм, адже він
не отримав владу законним шляхом встановленим Небом, тобто у спадок. Звідси ідеал правителя уособлює
Лю Бей, як законний спадкоємець та зразок чеснот [12,
с.62, 190]. Цао Цао діяв враховуючи реалії життя під час
смути.
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Винятковий лиходій роману, проходячи крізь призму
історії, отримує інший образ. Цао Цао виступає видатним державним діячем, талановитим полководцем, стратегом та поетом з жорстокими принципами, який прагнув зосередити в руках долю Піднебесної під час її
загибелі. Однак не зміг впоратись з усіма труднощами і
зазнав поразки.
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CAO CAO – FIRST MINISTER OF THE LAST HAN EMPEROR
China has a centuries-old history and an inexhaustible distinctive culture. The names of scientists, thinkers, philosophers
and their teachings, leading politicians or courageous and talented warlords are widely known. However, not all historical
personalities have left behind as much hidden legends as the exceptional man, strategist, statesman and reformer Cao Cao.
The classic novel «Three Kingdoms» represents Cao Cao as a conniving and cunning villain who usurped power. The sources
used by Luo Guanzhong were created later than the events described. According to the ideals of Confucianism, where the will
of the Heaven is the driving force of historical processes, Cao Cao becomes a villain, as he did not gain power legally. If you
look carefully at the villain of the novel, going through the lens of historical analysis, you get a very different image. Cao Cao
appears to be an outstanding statesman, a talented warlord, strategist and poet with brutal principles who sought to
concentrate China’s fate at the time of his death.
Key words: China, Han Empire, Three Kingdoms, Cao Cao, power, Civil confrontation, Yellow Turban, chengxiang.
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СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ОЗНАКИ
ПОЛІТИЧНОГО ЕКСТРЕМІЗМУ
Статтю присвячено аналізу теоретичних підходів до розуміння поняття екстремізму та причини
його виникнення. Мета статті – визначити основні види екстремізму та визначити його основні ознаки.
Були використані методи аналізу, порівняння та синтезу для більш детального дослідження поняття
екстремізму та екстремістської діяльності, як найбільшої загрози сучасного світу. Було розглянуто
політичний екстремізм, як один з найпоширеніших на сьогодні видів, який ставить собі за мету
захоплення влади, знищення існуючих державних структур та радикальну зміну державного ладу. Окрім
цього, визначено, що екстремізм у будь-яких проявах потребує дієвих та ефективних методів протидії,
через загрозу яку він несе не лише державі, а й життю та здоров’ю людини.
Ключові слова: політичний екстремізм, екстремістська діяльність, безпека держави, політична
система.
Постановка проблеми. У сьогоднішніх реаліях
екстремізм розширив свої кордони до міжнародного
масштабу і став загрозою як для суб‘єктів міжнародних
відносин, так і для міжнародної безпеки в цілому. Його
прояви різноманітні – від збудження громадянської ненависті до функціонування незаконних збройних формувань. Кожного року екстремістські злочини набувають
ще більш гібридної форми і стають новими викликами
щодо збереження людського життя перед державами і
перед цілою міжнародною спільнотою. Відповідно, екстремізм становить значну небезпеку для політичної і
правової системи державного і міжнародного рівнів.
Дана обставина актуалізує завдання протидії екстремізму, що є складним і багатоплановим, охоплює систему
заходів від ідеологічних до фізичних, потребує пошуку
нових можливостей і ресурсів. За таких умов всебічне
дослідження екстремізму стає нагальною потребою.
Адже неможливо протидіяти явищу без наявності знань
про саме явище, відповідно як і без наукового осмислення його сутності і поняття. Зазначена обставина стимулює наукові пошуки юристів, політологів, психологів,
філософів, представників інших наук щодо пояснення
самої сутності, причин екстремізму та можливостей запобігання йому. Українські дослідники та фахівці виз нають серйозність небезпеки екстремізму. В.І. Тимошенко
стверджує, що нині екстремізм присутній в усіх сферах
суспільного життя, він чинить деструктивний вплив на
розвиток суспільства, перешкоджає встановленню громадянської злагоди, втіленню в життя конкретної державної політики, у тому числі й проведенню соціальноекономічних перетворень [1, c.24]. А.В. Павлінов у своїй
монографії зазначав: «…як можна протистояти цій небезпеці, яка загрожує державі, громадянам, які її насе-

ляють, якщо не знати точно того, з чим необхідно боротися» [2, c.20].
Метою данної статті є проаналізувати теоретичні підходи до трактування поняття екстремізму та його видів.
Виклад основного матеріалу. У сучасній науковій
літературі можна зустріти різноманітні варіанти визначення поняття екстремізму, але єдиного підходу до розуміння даного поняття немає. У міжнародному праві
екстремізм уперше визначено в Шанхайській конвенції з
питань боротьби з тероризмом, сепаратизмом і екстремізмом. Згадана конвенція визначає екстремізм як
певне діяння, спрямоване на насильницьке захоплення
влади чи насильницьке її утримання, а також на насильницьку зміну конституційного ладу держави або насильницьке посягання на громадську безпеку, у тому числі
організація в зазначених цілях незаконних збройних
формувань та участь у них.
Сьогодні у філософії і політичних науках існує багато визначень слова «екстремізм» (від лат. extremus –
крайній). Найбільш визнаним є таке: екстремізм – це
схильність до крайніх поглядів і дій, переважно в
політиці. Але таке визначення не є достатнім. Боротись з
окремим громадянином, який, наприклад, мовчки мислить радикально і має крайні політичні погляди, але
жодних протизаконних дій не вчинює – неможливо.
Отже, для посилення протидії екстремізму на правовій
основі, насамперед, слід чітко визначити це явище в законодавстві. У 2003 році Парламентська асамблея Ради
Європи дала нормативне визначення поняттю «екстремізм». Згідно з цим визначенням, екстремізм – це форма
політичної діяльності, яка безпосередньо чи опосередковано ігнорує або відкидає принципи парламентської демократії. Більш детальне визначення зазначається у п. 2
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Плані дій з попередження насильницького екстремізму
Генеральної Асамблеї ООН 2015 р., насильницький екстремізм – це явище багатопланове, яке не має чіткого
визначення. Воно не є ані новим, ані властивим тільки
конкретному регіону, національності або системі
вірувань [3].
Екстремізм відомий в тій чи іншій формі здавна, нині
став однією з актуальних проблем як для України, так і
для всього світового співтовариства. У будь-якій країні
світу екстремізм негативно впливає на розвиток суспільства, підриває стійкість політичної системи, стабільність
політичного курсу, призводить до ослаблення державних інститутів, недієвості законодавчих актів, порушення прав і свобод людини, соціальної напруги. З‘ясування
сутності екстремізму є надзвичайно важливим як в теоретичному, так і в практичному значенні, а також визначальне при вирішенні будь-яких питань протидії цьому
негативному явищу, оскільки від правильного його розуміння залежить формування стратегії і тактики такої
діяльності, постановка її цілей, визначення засобів їх
досягнення тощо [4, c.143]. Законодавство України, на
жаль, не містить визначення поняття «екстремізм» та
похідних від нього понять. Відсутність законодавчо
встановленої дефініції екстремізму однозначно розцінюється як негативна обставина, яка створює проблеми для
правозастосовчої практики [5, c.20].
Узагальнюючи основні тлумачення екстремізму, його
можна визначити як посягання на основи конституційного ладу та безпеку держави, а також порушення прав,
свобод і законних інтересів людини та громадянина, які
здійснюються внаслідок заперечення правових або загальноприйнятих норм і правил соціальної поведінки.
Сутність екстремізму розкривається через його
ознаки. На думку В. Бірюкова, основними ознаками екстремізму є такі: забезпечення інакомислення й нетерпимість до прихильників інших поглядів (політичних, економічних, конфесійних тощо); способи ідеологічного
обгрунтування застосування насильства не лише щодо
активних супротивників, а й усіх осіб, які не поділяють
переконань екстремістів; апелювання до будь-яких відомих ідеологічних чи релігійних учень, претензії на їх
«істинне» тлумачення чи «поглиблення» та одночасне
фактичне заперечення багатьох основних положень цих
учень; домінування емоційних способів впливу в процесі пропаганди екстремістських ідей, звернення до почуттів і забобонів людей, а не до їх непохибними, а їхні
розпорядження – такими, що не підлягають обговорюванню. Усі наведені ознаки тісно взаємопов‘язані. Більшість із них притаманна будь-якому екстремістському
руху, такі як: крайність, категоричність, безапеляційність у намірах і діях, подання власної позиції як єдино
правильної, прагнення досягти бажаного будь-якими
способами і за допомогою будь-яких засобів. Це ідеологізоване насильство стосовно людей або руйнація щодо
суспільних інститутів та матеріальних цінностей.
Екстремізм є прямим наслідком соціальних і культурних протиріч суспільства. Посилення екстремістських
настроїв спостерігається там, де є нерівність і протиставлення інтересів соціальних груп в політичних, економічних, соціальних, духовних, міжрасових, міжрелігійних,
геополітичних та інших відносинах. Особливо різке за-

гострення екстремізму спостерігається під час економічних криз, розпаду системи соціального захисту, коли
набуває поширення безробіття, зубожіння населення,
збільшується розрив між багатими і бідними. Соціальну
базу екстремізму складають малозабезпечені люди, рівень життя яких є значно нижчим, ніж рівень життя забезпечених верств населення. Сприяє екстремістським
настроям і послаблення державної влади, корупція, низька ефективність правоохоронних органів, криміналізація суспільства, відсутність у державі ідеологічної концепції, яку визнає і підтримує більшість населення.
Небезпека екстремізму, як зазначає О. Писаренко,
полягає в тому, що, оперуючи простими й зрозумілими
для пересічних людей поняттями та схемами, він здатний сформувати відповідну масову свідомість з метою
подальшого маніпулювання. Під зовнішньою простотою
запропонованих ним шляхів розв‘язання проблем приховується прагнення підмінити існуючі закони, системи
морально-етичних цінностей і культурних норм [6].
Враховуючи вищевикладене, екстремізм можна визначити як діяльність, а також виказані публічно погрози
чи наміри, які порушують встановлені законом права і
свободи громадян, загальноприйняті норми національних, конфесійних чи інших суспільних відносин, встановлений порядок діяльності органів влади. Щодо самої
екстремістської діяльності, то тут розуміється діяльність
громадського або релігійного об‘єднання, засобів масової інформації або іншої організації чи фізичної особи з
планування, організації підготовки та вчинення дій,
спрямованих на: насильницьку зміну конституційного
ладу, порушення територіальної цілісності та суверенітету держави; публічне виправдання тероризму або заклики до здійснення терористичної діяльності; пропаганду виключності, вищості або неповноцінності окремих
соціальних груп за ознаками расової, національної, релігійної чи мовної належності; порушення прав і законних
інтересів людини та громадянина залежно від його соціальної, расової, національної, релігійної чи мовної належності. Оцінювання тих чи інших дій як екстремістських
досить суб‘єктивне та може відрізнятися у різних цивілізацій, країн, етносів, суспільних груп або прошарків населення. Його здійснюють виходячи з прийнятих у суспільстві політичних, моральних, етичних норм, а також
допустимих меж відхилення. В ідеологічній сфері екстремізм проявляється у сповіданні людиноненависницьких поглядів та ідей, реалізація яких може призвести до
розвитку нестабільності у суспільстві та соціальних катастроф. При цьому категорично заборонено будь-яке
вільнодумство, жорстко регламентована система політичних і реліійних поглядів, етичних і моральних норм,
нав‘язуваних опонентам; від прибічників вимагається
сліпа покора та виконання будь-яких наказів і вказівок [5].
Відповідно, екстремізм, який ототожнюється з екстрамістською діяльністю визначається як:
– насильницька зміна основ конституційного ладу та
порушення цілісності держави;
– публічне виправдання тероризму та іншого роду
терористична діяльність;
– провокація соціального, расового, національного чи
релігійного несприйняття;
– пропаганді винятковості, переваги чи неповноцін-
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ності особи за ознаками соціальної, расової, національної, релігійної чи мовної приналежності;
– перешкоджання здійсненню громадянами їх виборчих прав чи порушення таємниці голосування за допомогою прямого насилля чи загрози його використання;
– перешкоджання законній діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, виборчих
комісій, громадських та релігійних обєднань, пов‘язане з
застосуванням
насильства
чи
загрозою
його
застосування;
– пропаганда та публічна демонстрація нацистської
чи фашистської символіки;
– публічні заклики до здійснення вказаних дій чи масове розповсюдження екстремістських матеріалів, а також їх виготовлення чи зберігання;
– організація і підготовка вказаних дій, а також заклик до їх здійснення;
– фінансування вказаних дій чи будь-яке інше сприяння в їх організації, підготовці та здійсненні.
На сьогоднішній день особливостями сучасного екстремізму є: збільшення його масштабності, тобто перетворення окремих екстремістських угруповань на впливові структури політичного життя; посилення жорстокості
й безоглядності дій екстремістів; розмаїття форм екстремістської діяльності; використання новітніх технічних
досягнень, засобів масового ураження (компонентів хімічної, бактеріологічної зброї, радіоактивних матеріалів); прагнення досягнути суспільного резонансу шляхом залякування населення.
Основне джерело екстремізму, – кризовий стан суспільства, наслідком якого є руйнація ціннісно-нормативної системи суспільства, різке зниження впливу соціа льних норм на поведінку людей, відсутність нормативного
регулювання певних сфер суспільного життя, типів соціальних відносин або небажання значної частини населення дотримуватись чинних норм, у тому числі й правових, є однією з істотних об‘єктивних причин екстремізму.
Говорячи про різновиди екстремізму, то варто зазначити, що науковці також не мають спільної точки зору.
Наприклад, Р.М. Афанасьєва пропонує класифікацію
екстремізму за характером діяльності і сферами його
прояву: особистісно-побутовий, економічний, політичний, національний, релігійний [7]. У залежності від об‘єктів і суб‘єктів впливу екстремізм можна виділити
зовнішній і внутрішній та державний, організаційно-груповий, індивідуальний екстремізм відповідно. О.О. Хоровінніков розглядає екстремізм національного характеру, пов‘язаний з дестабілізацією національних відносин;
екстремізм у сфері культури; мовний екстремізм у сфері
культури; екологічний; політичний екстремізм, який
включає в себе «лівий» і «правий», за засобом впливу
запропоновано поділ на явний і прихований екстремізм,
а також прихований екстремізм зовнішнього характеру [8].
Всім різновидам екстремізму властиві певні загальні
риси: насильство або погроза насильства, звичайно
збройного; одномірність, однобокість у сприйнятті сус пільних проблем, у пошуку шляхів їх вирішення; фанатизм,
одержимість у прагненні нав‘язувати свої принципи,
погляди опонентам; бездумне, беззаперечне виконання
всіх наказів, інструкцій; керування у діях почуттями,
інстинктами, забобонами, а не розумом; нездатність до
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толерантності, компромісів, або ігнорування їх. Треба
зауважити, що екстремізм майже завжди поєднується з
крайнім радикалізмом, тероризмом, нігілізмом, революційністю, вождізмом.
Найпоширенішим видом екстремізму все-таки є саме
політичний. Він охоплює крайні погляди щодо політичної системи й організації форми управління державою,
пропаганди насильницьких або агресивних (заснованих
на страху й підпорядкуванні силі) способів встановлення
обстоюваної форми влади, аж до політичного терору,
непримиренність і безкомпромісність щодо інших політичних партій і позицій опонентів. Особливістю політичного екстремізму є те, що його лідери й чимало активних адептів є інтелектуально розвиненими, успішними
людьми, які рішуче прагнуть досягти поставленої мети
та усвідомлюють наслідки своїх дій. Вдало використовуючи соціально-економічні й політичні проблеми,
кризу легітимності органів публічної влади, екстремісти
намагаються неправовим способом змінити політичний
курс держави на такий, який вважають правильним. Сучасний політичний екстремізм, як стверджує С. Юрчевський, націлений на формування політичного устрою
суспільства, легітимізованого виключено цінностями
одного порядку. Формою легітимації такого політичного
устрою виступає політичний режим, у якому терор щодо
інакомислячих вважається актом справедливості [9].
Політичний екстремізм – це ідеологізована, організована, деструктивна і систематична політична діяльність
як окремих осіб, так і партій, суспільних рухів, держав,
міжнародних організацій, що суперечить офіційно проголошеному курсу країни та чинному законодавству, або
навіть загрожує виживанню цілих спільнот чи всієї людської цивілізації.
Зазвичай об‘єктом політичного екстремізму є існуючий державний лад, окремі особи або політичні партії, а
також найважливіші системи життєзабезпечення суспільства. Політичний екстремізм ставить собі за мету захоплення влади, докорінну зміну державного ладу шляхом
знищення існуючих державних структур, встановлення
диктатури тоталітарного порядку лівого або правого
ґатунку. При цьому застосовуються будь-які засоби аж
до фізичного знищення противника. Цей різновид екстремізму набув поширення в країнах, які перебувають на
стадії активного державного будівництва.
Необхідною ознакою політичного екстремізму є також категоричне ігнорування суб‘єктами конфлікту легітимних правил боротьби, реалізація проголошеної
мети будь-якими способами і за допомого будь-яких
засобів, – від фізичного насилля до морального примусу
та економічного тиску.
Політичний екстремізм є характерною ознакою політичної злочинності. Як відомо, політична злочинність
демонструє суспільно небезпечні форми боротьби за
владу або її неправомірне утримання, що реалізують
правлячі чи опозиційні політичні еліти, партії, суспільні
групи і окремі особи [10]. Сама злочинність у будь-якій
формі несе величезну загрозу не тільки державному устрою, а й в першу чергу, порушуючи права і свободи людей – наносячи шкоду їхньому життю та здоровю.
Висновки. Отже, на даний час існує першочергова
необхідність у законодавчому закріпленні понять «екст-
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ремізм» та «екстремістська діяльність», а також активізації діяльності державних органів та органів місцевого
самоврядування, інститутів громадянського суспільства,
юридичних і фізичних осіб щодо захисту основ конституційного устрою, прав і свобод людини та громадянина, забезпечення цілісності й національної безпеки
держави, виявлення і ліквідації причин та умов, що
сприяють проявам екстремізму, а також попередження,
виявлення та зупинення екстремістської діяльності й
ліквідації її наслідків.
Беззаперечно, у нормативно-правових актах необхідно передбачити, що жодне з його положень не може
трактуватися як таке, що обмежує конституційні права
та свободи людини і громадянина на свободу думки та
слова, вільне вираження своїх поглядів і переконань,
об‘єднання в політичні партії та організації, проведення
мирних зборів і громадських заходів тощо.
Також законодавчого закріплення потребує визначення фундаментальних понять у сфері протидії екстремізму та основні принципи протидії екстремізму, класифікація екстремістської діяльності через її види та форми ,
основні напрями та способи протидії екстремізму,
суб‘єкти такої протидії, загальні положення про відповідальність за здійснення екстремістської діяльності
та за окремі види протиправних дій.
Повністю подолати екстремізм неможливо, оскільки
у суспільстві завжди будуть існувати суперечності, які
його викликають. Однак необхідно протидіяти екстремізму поєднуючи зусилля та співпрацю на державному та
міжнародному рівні, тим самим зменшити його прояви
та мінімізувати наслідки. Для цього потрібні координовані заходи соціально-економічного, політичного, правового та ідеологічного характеру, спрямовані на подолання суперечностей у суспільстві та досягнення злагоди .
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THE ESSENCE AND MAIN FEATURES OF POLITICAL EXTREMISM
The article is devoted to the analysis of theoretical approaches to understanding the concept of extremism and the reasons
for its occurrence. The purpose of the article is to identify the main types of extremism and identify its main features. Methods
of analysis, comparison and synthesis were used for a more detailed study of the concept of extremism and extremist activity as
the greatest threat to the modern world. Political extremism was considered as one of the most common types today, which
aims to seize power, destroy existing state structures and radically change the state system. In addition, it was determined that
extremism in all its forms requires effective and efficient methods of counteraction, because of the threat it poses not only to
the state, but also to human life and health.
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ВІРМЕНО-АЗЕРБАЙДЖАНСЬКА ВІЙНА 2020 РОКУ:
УРОКИ І НАСЛІДКИ ДЛЯ СВІТУ ТА РЕГІОНУ
В статті проаналізовано причини виникнення та загострення протистояння між Азербайджаном та
Вірменією. Визначено місце і роль азербайджано-вірменської війни 2020 року у геополітичній площині.
Ключові слова: азербайджано-вірменська війна, гібридне протистояння, нагірно-карабаський регіон,
етнічна складова.
Постановка проблеми. Азербайджано-вірменський
конфлікт довгий час вважався замороженим і поновлювався з періодичною частотою. Така специфіка характерна для багатьох гібридних протистоянь сучасності.
Тому дослідження такого плану дають змогу проаналізувати, виділити невдачі та успіхи інших країн, щоб застосовувати найкращий досвід і не допустити такого
розвитку російсько-української гібридної війни.
Мета роботи є – проаналізувати та розкрити сутність
вірмено-азербайджанського протистояння,
Об’єктом дослідження є – вірмено-азербайджанська
війна.
Методологічний інструментарій дослідження склали
в основному загальнонаукові методи: аналіз, синтез,
контентаналіз, порівняльний аналіз тощо.
Виклад основного матеріалу. Історично склалось
так, що причини та перебіг азербайджансько-вірменського конфлікту різними сторонами трактується по-різному. І це природньо, коли азербайджанська сторона
відстоює тезу, що причиною всього є вірменське посягання, вірмени ж у всьому звинувачують азербайджанців. Кожна сторона має «свою правду» про територіальну приналежність до Нагірно-Карабаського регіону,
території, яка знаходилась на межі Російської та Османської імперії. Тому культурні розходження: мовні особливості, принципово інша релігія, теж залишили свій
відбиток на етнічній складовій конфронтації.
В роки Першої світової війни відносини між двома
народами відчутно погіршилися. Геноцид в Османській
імперії спричинив знищення величезної кількості осіб.
Десятки тисяч вірмен, у пошуках порятунку змушені
тікати на підконтрольні Росії території. Вони сприймали
закавказьких мусульман, тобто майбутніх азербайджанців за недавніх гнобителів турків. Самі азербайджанські
лідери відносили себе до тюркських народів.
Після подій революції 1917 року новостворені Азербайджанська та Вірменська республіки потрапляють до
складу СРСР. «Територіально-адміністративна» реформа
Сталіна щодо поділу народів між республіками передбачала приєднання Нагірного Карабаху до Азербайджанської РСР на умовах автономії.
Питання національної приналежності відноситься до
таких, які не можуть вирішуватись авторитарно, тому
протиріччя між вірменами та азербайджанцями навіть в

масштабах «посиленої радянізації» не припинились, а у
кризовий час СРСР та час державної нестійкості вилились назовні.
Більшість населення Нагірного Карабаху наприкінці
80-х років складали вірмени, які висловили потребу
возз‘єднання з Вірменською РСР. Такий виступ вірмен
спричинив активізацію міжетнічних протистоянь, посилення насилля з обох боків, погроми, етнічні чистки та
депортації населення противника у містах Сумгаїт,
Шуша, Баку тощо.
В Нагірному Карабаху 10 грудня 1991 року відбувся
референдум, після якого в регіоні розпочалась повномасштабна війна між Азербайджаном і, по суті, Вірменією.
Вірменам вдалось окупувати сім азербайджанських районів довкола Нагірного Карабаху. Згодом здійснено
військові операції з використанням авіації, танків і артилерії, що поширились на територію Азербайджану і на
вірмено-азербайджанський кордон.
За результатами референдуму, який не визнається
жодною державою, утворюється так звана «Нагірно-Карабаська республіка», і разом з цим – майже 30-річний
конфлікт. Радикалізовано-категорична етнічна складова
стала продуктом історії цього регіону. У свідомості людей створився образ ворога – представника іншої національності, який є винним у всіх негараздах та стражданнях народу-супротивника [3].
Клаузевіц підкреслював, що війна – це не лише політичний акт, але й справжній інструмент політики, продовження політичних відносин, здійснення їх іншими
засобами. Такої ж думки дотримується сучасний англійський вчений Кінгстон-Макклорі. Він підкреслює, що
війна – це інструмент державної політики, за допомогою
якого держава домагається здійснення своїх політичних
амбіцій або для зміцнення своєї могутності [8].
Щодо мети Карабаської війни – це задоволення політичних амбіцій окремих політичних осіб, що мріють про
колишню імперську міць та імперські кордони. Для досягнення своїх імперських геостратегічних цілей вони
готові знищувати цілі народи та держави. Ініціатори
протистояння ставлять перед собою авантюристичні цілі
в глобальному масштабі: відродиться імперія, відродиться міць та контури її величезних територій [8].
Лісабонська угода 3 грудня 1996 року окреслила засади відносин Азербайджану, Нагірного Карабаху та
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Вірменії. Всі країни-члени, окрім Вірменії підписалися
під Лісабонською угодою на саміті ОБСЄ. Основні
принципи, зафіксовано в угоді: територіальна цілісність
Вірменії та Азербайджану, юридичний статус Нагірного
Карабаху як території з найвищим рівнем самоврядування в складі Азербайджану, також гарантування безпеки Нагірного Карабаху та його населення.
Впродовж тридцяти років тривали спалахи конфронтації, проте найбільш активними стали події 2020 року.
Країни почали більш активно застосовувати жорстку
силу. Тут варто зазначити, що сучасний Азербайджан
має кращій військовий потенціал, ніж Вірменія. За даними Global Firepower Азербайджан обіймає 64 місце, в
той час як Вірменія – 111. Згідно з дослідженням «The
Military Balance 2020» оборонний бюджет Азербайджану
становив 1800 млн. доларів, що більш ніж у двічі перевищує такий показник Вірменії (650 млн доларів) [3].
Вірменія має гірше, порівняно з Азербайджаном,
озброєну армію. Проте, будучи членом військово-політичного об‘єднання Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), Єреван безумовно розраховував на
допомогу РФ. Вірменія голосувала в ООН в тон із Росією. Території Вірменії, яка де-факто виступає форпостом Кремля на Південному Кавказі, здавна розташована
російська військова база. Це є прямим свідченням того,
що РФ завжди прагнула тримати регіон у сфері свого впливу.
Для всіх конфліктів, що відбуваються на пострадянському просторі, характерним є втручання Росії. Слід
відзначити, що масштаб її втручання відрізняється. В
Україні РФ є стороною конфлікту де-факто, хоча й не
визнає цього, а в ситуації в Нагірно-Карабаському регіоні її роль не така помітна.
Хоча на території Вірменії знаходиться російська воєнна база, Росія є найбільшим торгівельним партнером
Азербайджану. Азербайджан на відміну від свого опонента має спільний кордон з РФ [6].
Не варто забувати, що РФ є співголовою Мінської
групи, разом з Францією та США, створеної у 1992 році
для врегулювання Карабаського конфлікту. Крім посередницької діяльності, РФ, безперечно, відстоює власні
інтереси. Вона не висловлює офіційну підтримку жодній
зі сторін, оскільки постачає зброю обидвом сторонам
протистояння. Президент РФ, знаючи, що війна послаблює Азербайджан і Вірменію, порушує резолюції ООН,
які забороняють продаж зброї обидвом учасникам конфлікту й одночасно продає наступальну зброю Баку та
Єревану. Таким чином збільшується залежність цих країн
від Москви як постачальника зброї та посередника у
переговорному процесі.
Путіну потрібен слабкий Південний Кавказ для реалізації мрії про відроджену євразійську імперію. Москва
є головною зовнішньою силою, яка надає військову допомогу і контролює потоки каспійської нафти в регіоні.
Росія є головним медіатором у цьому тривалому протистоянні. Також важливим для Росії є позначення сфери
свого впливу на Карабаський регіон, а також, продемонструвати свою перевагу перед Анкарою. Туреччина є
давнім товаришем Азербайджану. Країни подібні в культурному та релігійному плані, мовою. Обидві столиці
оголошують про «братерство народів», є близькими партнерами на міжнародній арені.
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Влітку 2020 року, після загострення протистояння,
Туреччина відкрито показала підтримку союзника та
продемонструвала можливість своєї особистої участі у
конфлікті. Так, одразу після унормування ситуації на
кордоні обидві країни провели показові спільні військові
навчання на азербайджанській території у Нахічеванській автономній республіці, що розміщується між Вірменією, Іраном та Туреччиною [2].
Окрім культурних, політичних Анкара та Баку мають
доволі тісні військові контакти. На території Нахічевань
присутні турецькі офіцери, військові інструктори та спецпризначенці. Практично весь офіцерський корпус
Азербайджану, починаючи з майора, проходив навчання
у військових навчальних закладах Туреччини. Туреччина
проводить з Азербайджаном спільні військові навчання,
одночасно спостерігаючи за ситуацією на лінії зіткнення.
Майже 30-річна миротворча діяльність Заходу в Карабаху ясно свідчить про неефективність і безпомічність
миротворчої політики США та ЄС стосовно Росії та надає можливість на створення нових «гарячих точок» по
всьому світу.
В інтерв‘ю азербайджанським журналістам Президент Туреччини також розкритикував діяльність ОБСЄ,
вказуючи на слабкість Мінської групи. Канцлер Німеччини Ангела Меркель сформулювала тезу про те, що
Росія провокує військові конфлікти між Азербайджаном
і Вірменією для того, щоб в потрібний час виступити в
ролі успішного миротворця [2].
Другу карабаську війну завершила домовленість Путіна, Алієва та Пашиняна, оголошена у формі «спільної
заяви». Президент Азербайджану, прем‘єр-міністр Вірменії та президент Росії 10 листопада 2020 року підписали заяву про припинення вогню в Нагірному Карабаху. Така розстановка перетворила Росію на ключового
гравця на Південному Кавказі. Обидві сторони, Баку і
Єреван, різною мірою стали заручниками своїх домовленостей із Москвою. Щоправда, ціна цих домовленостей для обидвох країн є різною, а обставини укладення
цієї угоди – прямо протилежними [4].
В угоді не йде мова про жоден особливий статус Карабаху. Тобто «за замовчуванням» – це визнання його
азербайджанської юрисдикції. Та, відповідно, неможливість хоч якогось врегулювання із урахуванням етнічного складу населення. Це дозволило обидвом сторонам
трактувати домовленість так, як кому зручно.
Присутність російських військових дає Вірменії можливість говорити про продовження існування НагірноКарабаської республіки, тільки на меншій території.
Баку в свою чергу заявляє, що це повноцінна територія
Азербайджану і що він не має жодних зобов‘язань перед
Вірменією, навіть щодо надання регіону статусу автономії [5].
Російська Федерація одержала ще одну можливість
військової присутності на Південному Кавказі. Разом з
тим можливість представляти себе не лише як союзника,
а й вирішального захисника для карабаських вірмен.
Миротворчий контингент Російської Федерації в кількості 1960 військовослужбовців зі стрілецькою зброєю,
90 бронетранспортерів, 380 одиниць автомобільної та
спеціальної техніки розгортається вздовж лінії зіткнення
в Нагірному Карабасі та вздовж Лачинського коридору [5].
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Миротворчий контингент Російської Федерації розгортається одночасно з виведенням вірменських збройних
сил. Термін перебування військовослужбовців Російської Федерації – 5 років з автоматичним продовженням
на чергові 5-річні періоди, у випадку, якщо жодна із сторін не заявить за 6 місяців до закінчення терміну про
свій намір припинити застосування даного положення.
Як висновок, очевидно, що не можна йти на будь-які
домовленості з агресором на його умовах, тим більше –
щось у нього просити та ставити себе в залежність. Вірменія спочатку просила, а врешті-решт – отримала капітуляцію по факту. Якщо поза нами домовляються без
нас – це є свідченням того, що від таких домовленостей
програємо саме ми. Цього допускати не можна. Ключем
до державної безпеки є розвідка, адекватне реагування
влади на дії, плани та розрахунки противника. Найкращим гарантом захисту власних інтересів, безумовно, є потужна, сучасно озброєна і вмотивована військова сила [7].
Ще один удар по Вірменії: планується створення
Спільного турецько-російського спостережного центру
щодо Нагірного Карабаху, в якому працюватимуть військовослужбовці, направлені за указом президента Туреччини Ердогана [7].
Такі обставини, коли Росія відкрито не підтримала
свою союзницю Вірменію під час посилення конфлікту в
Нагірному Карабаху, а в результаті лише розширила
межі свого контролю над Єреваном, є яскраво вираженим попередженням для проросійських сил в Грузії,
Молдові та Україні, які ще намагаються підлещуватись
до Кремля.
Ставлення України до нагірно-карабаського конфлікту залишилась незмінною від початку 1990-х: вирішення конфлікту на Південному Кавказі має відбуватись
в рамках територіальної цілісності, непорушності кордонів і суверенітету Азербайджану, на основі рішень,
схвалених ООН і ОБСЄ.
В Україні не вдалось роздмухати міжетнічне протистояння, як у Карабаху, чого так ретельно домагався
Путін. Проте сьогодні наша держава перебуває в набагато гіршій ситуації, ніж Азербайджан. Донецькі сепаратисти залучені до тристоронніх міжнародних переговорів,
отримавши таким чином міжнародну правосуб‘єктність.
Воєнний стан в країні не запроваджено, стану війни з
російським агресором не оголошено, не розірвано дипломатичні стосунки, усі політичні та господарські відносини не припинено. Росія має можливість у статусі нейтральної держави брати участь у Мінському переговорному процесі.
На вимогу РФ та не без участі «союзників» України,
Німеччини і Франції, офіційний Київ підписав протоколи, в яких перемир‘я вирішується коштом України.
Також ухвалено спеціальні закони, які фактично запроваджують на сепаратистських територіях на сході
України паралельну владу з правом формувати власні
армію, сили правопорядку, прокуратуру, паралельні органи представницької, іншими словами законодавчої
влади. І, насамкінець, на вимогу РФ, Франції та Німеччини Київ зобов‘язав себе провести на окупованій Москвою території «вільні і чесні вибори», внести зміни до
Конституції на користь російського окупанта та донецьких сепаратистів [6].

Досвід тривалої азербайджано-вірменської конфронтації, що переросла у війну, свідчить про те, що лише
прямі двосторонні переговори конфліктуючих сторін без
участі Росії здатні привести до справжнього миру. А
Україна на прикладі війни в Карабаху отримала ґрунтовний навчальний матеріал для аналізу тактики та стратегії Заходу та Російської Федерації у вирішенні такого
роду гібридних конфліктів.
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ПРОБЛЕМА НОРМАТИВНОГО ВИЗНАЧЕННЯ
ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ОСОБИ НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я:
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ ВИМІРИ
В даній статті автор має на меті аналіз основних підходів до проблеми визначення суті поняття
права особи на охорону здоров’я в світовому та національному контексті. Ми прийшли до висновку,
що право особи на охорону здоров’я в Україні гарантовано низкою нормативно-правових актів, серед
яких і її Конституція. Здоров’я – категорія не лише біологічна (медична), але і психологічна та
соціальна, а тому реальна здатність особи скористатися правом на здоров’я та його охорону буде
залежати, зокрема і від рівня економічного розвитку держави та послідовності її політики у цій
галузі. Водночас право особи на охорону здоров’я включає в себе досить широкий набір особистих,
економічних, соціальних і навіть культурних прав, реальна реалізація яких потребує системного
реформування сфери охорони здоров’я, підвищення рівня фінансового забезпечення вітчизняної
медицини, створення прозорих та конкурентних механізмів державних закупівель лікарських засобів
та медичної техніки, оптимізації апарату державного управління у цій царині тощо. Додатковим
фактором підвищення ефективності політико-правового механізму реалізації права особи на охорону
здоров’я може стати адаптація вітчизняного медичного законодавства до стандартів
Європейського Співтовариства.
Ключові слова: здоров’я, стан здоров’я, право на охорону здоров’я, реалізація права особи на
охорону здоров’я, медична реформа, пандемія.

Постановка проблеми. Проблема нормативноправового визначення та механізмів реалізації права
особи на охорону здоров‘я є надзвичайно актуальною
для вітчизняного соціуму. Гарантована низкою нормативно-правових актів реалізація цього права фактично залишається недоступною для значної частини наших
співгромадян внаслідок різноманітних чинників: низького рівня правової та санітарно-медичної культури,
незадовільного матеріального становища, корумпованості чиновників від охорони здоров‘я, неефективної діяльності системи медичних закладів тощо. Особливо гостро
ця проблема постала на фоні пандемії коронавірусної
інфекції COVID-19 в 2020 році. Саме тоді особливо яскраво проявились усі недоліки «недореформованої» вітчизняної медицини та пробіли у чинному медичному
законодавстві. Варто відзначити, що дослідженням різних аспектів права особи на охорону здоров‘я займалися
у різний час С.Б. Булеца, В.В. Лещенко, В.Ф. Москаленко, З.С. Скалецька та інші дослідники. Попри це,
дане питання потребує додаткового системного висвітлення у науковій літературі, а вітчизняне законодавство
у цій галузі – істотного вдосконалення.
Мета роботи. В даній статті автор має на меті аналіз
нормативного поняття права особи на охорону здоров‘я
та його елементів у світовому та національному
контексті.
Виклад основного матеріалу. Застосування системи
заходів із забезпечення громадського здоров‘я історично
передувало визнанню прав людини. У зв‘язку з цим

право на охорону здоров‘я здебільшого розвивалося без
посилань на права приватних осіб. Право окремого громадянина на охорону здоров‘я на міжнародному рівні
почало утверджуватися в середині ХХ століття. Право
людини на охорону здоров‘я з одного боку надає права
приватним особам у даній царині суспільних відносин, з
іншого – породжує певні зобов‘язання для органів державної влади [5, с.190].
Варто наголосити, що право особи на охорону здоров‘я в Україні гарантовано низкою нормативно-правових актів, серед яких і Основний Закон нашої держави.
Відповідно до статті 49 Конституції України кожен має
право на охорону здоров‘я [1]. Її положення конкретизує
та доповнює зміст Закону Ураїни «Основи законодавства України про охорону здоров‘я» (далі – Основи).
Згідно з статтею 3 цього закону, здоров‘я – стан повного фізичного, психічного і соціального благополуччя,
а не тільки відсутність хвороб і фізичних вад [2].
В.В. Лещенко разом з іншими дослідниками виділяє
найбільш типові елементи визначення здоров‘я, до числа
яких відносить такі як:
1. Нормальна функція організму на всіх рівнях його
функціонування (органів, гістологічних, клітинних і генетичних структур, нормальний перебіг фізіологічних і
біохімічних процесів, що спрямовані на індивідуальне
виживання і відтворення);
2. Динамічна рівновага організму і його функцій
із навколишнім природним та антропогенним середовищем;
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3. Здатність людини до повноцінного виконання
основних соціальних функцій, участь у соціальній
діяльності і суспільно корисній праці;
4. Здатність організму адаптуватися до мінливих
умов навколишнього середовища, здатність підтримувати сталість внутрішнього середовища організму, забезпечуючи нормальну та різнобічну життєдіяльність;
5. Відсутність гострого чи хронічного захворювання,
хворобливих станів, хворобливих змін;
6. Повне фізичне, духовне, психологічне і соціальне
благополуччя.
Автор доречно зауважує, що поняття «здоров‘я» неможливо сформулювати однозначно. Дослідники даної
проблеми, за його твердженням, налічують понад 400
його визначень [4, с.109].
Отже, вже з наведених в законі визначень бачимо, що
здоров‘я – категорія не лише біологічна (медична), але і
психологічна та соціальна, а тому реальна здатність
особи скористатися правом на здоров‘я та його охорону
буде залежати, зокрема і від рівня економічного розвитку держави, ефективності її апарату та правоохоронної системи, прозорості механізмів державних закупівель, відсутності корупції в установах охорони
здоров‘я тощо.
Водночас стан здоров‘я відповідно до статті 3 «Основ» – це загальний показник для хвороб (гострих і
хронічних), розладів, пошкоджень або травм. Стан здоров‘я також може охоплювати інші обставини, такі як
вагітність, старіння, стрес, вроджена аномалія або генетична схильність [2]. Як слушно зазначає С.Б. Булеца,
стан здоров‘я залежить від багатьох факторів. Але до
найвагоміших із них автор відносить чотири: спадковість; вплив навколишнього середовища; спосіб життя
кожної людини; доступність і якість медичного обслуговування. Крім того, на його думку, стан здоров‘я залежить ще від одного важливого фактору, а саме – від
профілактичних дій щодо збереження здоров‘я, тобто, за
умови проведення широкої профілактики захворювань,
можна говорити про зменшення всіх видів хвороб [3,
с.39-40].
Нарешті закон визначає, що охорона здоров‘я – система заходів, спрямованих на збереження та відновлення
фізіологічних і психологічних функцій, оптимальної
працездатності та соціальної активності людини при
максимальній біологічно можливій індивідуальній тривалості її життя. Такі заходи здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, заклади охорони здоров‘я; фізичні особи –
підприємці, які зареєстровані у встановленому законом
порядку та одержали ліцензію на право провадження
господарської діяльності з медичної практики; медичні
та фармацевтичні працівники, фахівці з реабілітації,
громадські об‘єднання і громадяни [2]. Погодимося з
С.Б. Булецою, що по своїй суті охорона здоров‘я – це
виявлення, попередження та припинення захворювань,
рання їх діагностика, лікування, покращення стану хворої людини, попередження погіршення самопочуття
шляхом здійснення профілактичних оглядів та лікування, професійний догляд, піклування, медична реабілітація, забезпечення хворого ліками та іншими засобами лікування [3, с.39-40].
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Безсторонній аналіз принципів охорони здоров‘я в
нашій державі свідчить про те, що більшість з них носить абстрактний та, подекуди, суто декларативний характер і рідко реалізуються в повсякденному житті громадян. Так, відповідно до статті 4 «Основ» основними
принципами охорони здоров‘я в Україні є:
– визнання охорони здоров‘я пріоритетним напрямом
діяльності суспільства і держави, одним з головних чинників виживання та розвитку народу України;
– дотримання прав і свобод людини і громадянина в
сфері охорони здоров‘я та забезпечення пов‘язаних з
ними державних гарантій;
– гуманістична спрямованість, забезпечення пріоритету загальнолюдських цінностей над класовими, національними, груповими або індивідуальними інтересами,
підвищений медико-соціальний захист найбільш вразливих верств населення;
– рівноправність громадян, демократизм і загальнодоступність медичної і реабілітаційної допомоги та інших послуг в сфері охорони здоров‘я;
– відповідність завданням і рівню соціально-економічного та культурного розвитку суспільства, наукова
обгрунтованість, матеріально-технічна і фінансова забезпеченість;
– орієнтація на сучасні стандарти здоров‘я, медичної
та реабілітаційної допомоги, поєднання вітчизняних
традицій і досягнень із світовим досвідом в сфері охорони здоров‘я;
– попереджувально-профілактичний характер, комплексний соціальний, екологічний, медичний та реабілітаційний підхід до охорони здоров‘я;
– багатоукладність економіки охорони здоров‘я і багатоканальність її фінансування, поєднання державних
гарантій з демонополізацією та заохоченням підприємництва і конкуренції;
– децентралізація державного управління, розвиток
самоврядування закладів та самостійності працівників
охорони здоров‘я на правовій і договірній основі [2].
Водночас, відповідно до статті 5 цього закону, державні, громадські або інші органи, підприємства, установи, організації, посадові особи та громадяни зобов‘язані забезпечити пріоритетність охорони здоров‘я у
власній діяльності, не завдавати шкоди здоров‘ю населення і окремих осіб, у межах своєї компетенції надавати допомогу хворим, особам з інвалідністю та потерпілим від нещасних випадків, сприяти працівникам
органів і закладів охорони здоров‘я в їх діяльності, а
також виконувати інші обов‘язки, передбачені законодавством про охорону здоров‘я [2].
Проте, українські реалії свідчать про те, шо приватні
підприємства та окремі громадяни, керуючись метою
отримання прибутку чи іншими корисними мотивами,
часто ігнорують свої обов‘язки, завдаючи шкоди довкіллю, тим самим, наражаючи на небезпеку здоров‘я
співгромадян. Підприємства, установи, організації не
поспішають полегшувати життя інвалідів, адже для того,
щоб, наприклад, обладнати для зручності цієї категорії
населення відповідним чином приміщення чи транспорт
необхідно здійснити певні витрати. Не користуються
особи з інвалідністю та хронічними захворюваннями і
популярністю на ринку праці. Усунути вказані правопо-
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рушення, знову ж таки, заважає низька ефективність та
корумпованість державного апарату й правоохоронних
органів. Щоправда, заради справедливості варто відзначити, що в Україні є і соціально відповідальний біснес.
Це можна було чітко відстежити в період боротьби з
пандемією коронавірусу 2020 року, коли деякі господарюючі суб‘єкти, громадські організації та громадяни
надавали суттєву допомогу медичним закладам та окремим лікарям.
Для реалізації мети нашого дослідження необхідно
проаналізувати законодавче визначення поняття права
на охорону здоров‘я. Згідно зі статтею 6 «Основ» кожний громадянин України має право на охорону здоров‘я,
що передбачає:
а) життєвий рівень, включаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд та соціальне обслуговування і забезпечення, який є необхідним для підтримання здоров‘я людини;
б) безпечне для життя і здоров‘я навколишнє природне середовище;
в) санітарно-епідемічне благополуччя території і населеного пункту, де він проживає;
г) безпечні і здорові умови праці, навчання, побуту та
відпочинку;
д) кваліфіковану медичну та реабілітаційну допомогу, включаючи вільний вибір лікаря та фахівця з реабілітації, вибір методів лікування та реабілітації відповідно до рекомендацій лікаря та фахівця з реабілітації,
вибір закладу охорони здоров‘я;
е) достовірну та своєчасну інформацію про стан
свого здоров‘я і здоров‘я населення, включаючи існуючі
і можливі фактори ризику та їх ступінь;
є) участь в обговоренні проектів законодавчих актів і
внесення пропозицій щодо формування державної політики в сфері охорони здоров‘я;
ж) участь в управлінні охороною здоров‘я та проведенні громадської експертизи з цих питань у порядку,
передбаченому законодавством;
з) можливість об‘єднання в громадські організації з
метою сприяння охороні здоров‘я;
и) правовий захист від будь-яких незаконних форм
дискримінації, пов‘язаних із станом здоров‘я;
і) відшкодування заподіяної здоров‘ю шкоди;
ї) оскарження неправомірних рішень і дій працівників, закладів та органів охорони здоров‘я;
й) можливість проведення незалежної медичної експертизи відповідного типу у разі незгоди громадянина з
висновком державної медичної експертизи, застосування
до нього запобіжного заходу як до особи, стосовно якої
передбачається застосування примусових заходів медичного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, примусових заходів медичного характеру, примусового лікування, примусової госпіталізації та в
інших випадках, коли діями працівників охорони здоров‘я порушуються права громадянина України на охорону здоров‘я;
к) право пацієнта, який перебуває на стаціонарному
лікуванні в закладі охорони здоров‘я, на допуск до нього
інших медичних працівників, членів сім‘ї, опікуна, піклувальника, нотаріуса та адвоката, а також священнослужителя для відправлення богослужіння та релігійного обряду;

л) інформування про доступні медичні та реабілітаційні послуги із застосуванням телемедицини і телереабілітації.
Крім того, законами України можуть бути визначені
й інші права громадян у сфері охорони здоров‘я. При
цьому, громадянам України, які перебувають за кордоном, гарантується право на охорону здоров‘я у формах і
обсязі, передбачених міжнародними договорами, в яких
бере участь Україна [2].
Як бачимо, право особи на охорону здоров‘я включає
в себе досить широкий набір особистих, економічних,
соціальних і навіть культурних прав, реальне забезпечення яких потребує системного реформування сфери
охорони здоров‘я, підвищення рівня фінансового забезпечення вітчизняної медицини, створення прозорих та
конкурентних механізмів державних закупівель лікарських засобів та медичної техніки, оптимізації апарату
державного управління у цій царині тощо. Не дарма багато науковців та політичних діячів закликають запозичувати багаторічний світовий досвід творення політикоправових механізмів реалізації права на охорону здоров‘я. Тож зупинимось на цьому аспекті детальніше.
Як відзначають В.Ф. Москаленко, Т.Ф. Гузєва та
Г.В. Іншакова, право на охорону здоров‘я, яке має публічний характер, з‘явилося набагато раніше, ніж міжнародно-правове визнання індивідуального права на охорону здоров‘я людини. У даний час міжнародні організації,
приймаючи норми спрямовані на охорону навколишнього середовища, утилізації шкідливих відходів виробництва, встановлення стандартів якості продуктів харчування, розвиток фізичної культури ставлять за мету
правове забезпечення здоров‘я суспільства. Численні
міжнародні норми, спрямовані на контроль за випуском
і споживанням алкоголю, тютюну, також мають на меті
зміцнення здоров‘я населення. Реалізація вказаних заходів з охорони громадського здоров‘я стикається з індивідуальними правами і свободами, які в міжнародному
праві закріплені як заходи із захисту життя, недоторканості і свободи від примусових або обов‘язкових заходів
з боку влади.
Дослідники наголошують, що багатоаспектність реалізації права на охорону здоров‘я, різноманітність умов,
які впливають на здоров‘я людини, відмінності у соціально-економічному розвитку держав та моделях системи
охорони здоров‘я стоять на заваді створення єдиної концепції забезпечення прав у сфері охорони здоров‘я. При
цьому, органи державної влади в більшості країн світу
намагаються обмежити свої зобов‘язання з охорони здоров‘я [5, с.190]. Україна також не стоїть осторонь цих
світових процесів.
В.Ф. Москаленко, Т.Ф. Гузєва та Г.В. Іншакова виокремлюють три рівні закріплення права на охорону здоров‘я: універсальний, регіональний і спеціалізований.
Універсальні нормативнооправові акти мають, переважно, декларативний характер і виступають як рекомендації для світової спільноти. До них відноситься Загальна декларація прав людини, Міжнародний пакт про
економічні, соціальні і культурні права, Декларація про
права інвалідів, Декларація про права розумово відсталих осіб тощо. Названі документи накладають юридичні
обов‘язки на держави учасниці щодо вжиття належних

Scientific Journal Virtus, October # 57, 2021
законодавчих і адміністративних заходів для реалізації
закріплених у них прав. Держави, які затвердили дані
Пакти і декларації, зобов‘язані забезпечити соціальнооекономічні і культурні права для своїх громадян хоча б у
мінімальній мірі, незалежно від рівня свого економічного розвитку, політичної ситуації тощо. Універсальний
рівень закріплення права на охорону здоров‘я, на
слушну думку авторів, є важливою гарантією визнання
світовим співтовариством даного права і накладає на
держави зобов‘язання щодо використання та вдосконалення механізмів його забезпечення [5, с.191].
Так, аналізуючи міжнародно-правові акти, що затверджують право на охорону здоров‘я та способи його
реалізації З.С. Скалецька, наприклад, робить висновок,
що право на медичну допомогу є лише складовою права
на охорону здоров‘я. Забезпечення реалізації права на
охорону здоров‘я, на її думку, не може означати, що
держава гарантує відмінний стан здоров‘я, що вона
спроможна забезпечити захист проти кожної можливої
причини погіршення здоров‘я. До таких причин можуть
бути віднесені, зокрема, генетичні фактори, індивідуальна схильність до поганого здоров‘я, ведення нездорового чи небезпечного способу життя відіграють важливу
роль щодо здоров‘я особи. Отже, дослідниця зауважує,
що відповідно до міжнародно-правового розуміння зміст
права на охорону здоров‘я (ст. 12 Міжнародного пакту
про економічні, соціальні і культурні права) полягає в
забезпеченні державою розмаїття сприятливих умов,
товарів та послуг, необхідних для найвищого досяжного
стандарту здоров‘я. І відповідно до позиції Комітету
економічних, соціальних та культурних прав ООН до
права на охорону здоров‘я, зазначеного у ст. 12.1 входять не лише вчасна та належна медична допомога, а
також доступ до безпечних питної води, продуктів харчування, здорових умов навколишнього середовища
тощо [6, с.92].
Нормативно-правові акти регіонального рівня є
обов‘язковими для країн-учасниць тієї чи іншої організації. Виходячи з національних традицій, природних
особливостей, рівня економічного розвитку певної групи
країн, вказані регіональні правові стандарти можуть
бути більш широкими чи більш конкретними, порівняно
з універсальними і повинні мати свій політико-правовий
механізм реалізації. Прикладом нормативно-правових
актів регіонального рівня є документи, ухвалені Радою
Європи, зокрема, Європейська соціальна хартія, чи Європейським Союзом, зокрема Конституція Європейського Союзу.
Третій рівень міжнародно-правових стандартів у
сфері охорони здоров‘я включає спеціалізовані, тобто
прийняті спеціально створеною організацією нормативно-правові акти. До них відносяться, серед іншого,
Конвенції і рекомендації Міжнародної організації праці,
які покликані врегулювати питання надання медичної
допомоги, допомоги при хворобі, праці дітей, матерів,
інвалідів. Метою цих документів є, зокрем встановлення
класифікації працівників за певними категоріями і
визначення стандартів трудової діяльності, які не впливають шкідливо на здоров‘я [5, с.191].
Ввважаємо, що адаптація вітчизняного медичного законодавства до стандартів Європейського Співтова-
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риства потенційно може підвищити рівень ефективності
механізму реалізації права громадян на охорону здоров‘я. Проте, необхідно рішуче уникати будь-яких спроб
огульного копіювання «західної медичної моделі»,
натомість державна політики у галузі охорони здоров‘я
має бути спрямована на збереження та розвиток досягнень національної медицини, підтримку вітчизняних
наукових шкіл, заохочення приватної підприємницької
ініціативи тощо. Адже досвід останньої пандемії коштом
сотень тисяч людських життів рішуче розвіяв міф про
«високоефективну» західну медицину.
Висновки. Підводячи підсумки, можемо констатувати наступне. Право особи на охорону здоров‘я в
Україні гарантовано низкою нормативно-правових актів,
серед яких і Основний Закон нашої держави. Ми встановили, що здоров‘я – категорія не лише біологічна
(медична), але і психологічна та соціальна, а тому реальна здатність особи скористатися правом на здоров‘я
та його охорону буде залежати, зокрема і від рівня економічного розвитку держави та та послідовності її
політики у цій галузі. Водночас право особи на охорону
здоров‘я включає в себе досить широкий набір особистих, економічних, соціальних і навіть культурних прав,
реальне забезпечення яких потребує системного реформування сфери охорони здоров‘я, підвищення рівня
фінансового забезпечення вітчизняної медицини, створення прозорих та конкурентних механізмів державних
закупівель лікарських засобів та медичної техніки, оптимізації апарату державного управління у цій царині
тощо. Додатковим фактором підвищення ефективності
політико-правового механізму реалізації права особи на
охорону здоров‘я може стати адаптація вітчизняного
медичного законодавства до стандартів Європейського
Співтовариства.
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THE PROBLEM OF NORMATIVE DEFINITION AND IMPLEMENTATION OF THE RIGHT
OF THE PERSON TO HEALTHCARE: NATIONAL AND INTERNATIONAL DIMENSIONS
In this article, the author aims to analyze the main approaches to the problem of defining the essence of the concept of the
right of a person to health care in the global and national context. We came to the conclusion that a person’s right to health
care in Ukraine is guaranteed by a number of legal acts, including its Constitution. Health is a category not only biological
(medical), but also psychological and social, and therefore the real ability of a person to exercise the right to health and its
protection will depend, in particular, on the level of economic development of the state and the sequence of its policy in this
area. At the same time, a person’s right to health care includes a fairly wide range of personal, economic, social and even
cultural rights, the real provision of which requires systematic reform of health care, increasing the level of financial support
for domestic medicine, creating transparent and competitive public procurement mechanisms. medicines and medical
equipment, optimization of the administration in this area, etc. An additional productive factor in improving the effectiveness
of the political and legal mechanism for exercising the right of a person to health care may be the adaptation of domestic
medical legislation to European Community standards.
Key words: health, state of health, right to health care, realization of a person’s right to health care, medical reform,
pandemic.
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА
В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19
У статті досліджується вплив пандемії COVID-19 на глобальні галузі, включаючи туризм, який має
найбільший вплив на світову індустрію послуг.
В статті розглянуто напрямки поступового відновлення в деяких частинах світу де обмежене
сполучення, відсутність довіри споживачів, невизначеність щодо пандемії та вплив економічного спаду
принесли туристичній індустрії безпрецедентні проблеми. Ключем до прискорення процесу відновлення є
підтримка мільйонів громадян у секторах, які постраждали від місяців бездіяльності, а також створення
умов для екологічно чистого та відповідального туризму, безпечного для приймаючих громад, працівників
та самих мандрівників.
Ключові слова: конкурентоспроможність, економічна криза, пaндемія, туризм, туристична індустрія.
Постановка проблеми. Криза, викликана пандемією COVID-19, у більшості країн широкомасштабне
зниження економічної та туристичної діяльності спричиняє економічну кризу, наслідки якої поки що важко
виміряти. Це спричинить подальшу рецесію в умовах
слабкості світової економіки, геополітичної, соціальної
та торговельної напруженості та нерівності на основному ринку виїзного туризму. Світова криза в туризмі не
оминула Україну, але поки що країна не може навіть
підрахувати збитки від коронавірусу та карантину.
Метою даної статті є дослідження наслідків та перспектив розвитку туризму під час пандемії.
Виклад основного матеріалу. Туризм забезпечує
життя мільйонам людей і дає мільярдам можливість
дізнатися про культурні особливості свого народу та
людей інших країн, а також про багатство природи. У
деяких країнах цей сектор може становити більше 20%
ВВП, а туризм в цілому є третьою за величиною
експортною галуззю світової економіки. Туризм завжди
був одним із секторів, які найбільше постраждали від
пандемії COVID-19, яка серйозно вплинула на економіку, життя людей, системи громадського обслуговування та обмежила коло можливостей на всіх континентах. Хоча підтримка засобів до існування, що залежать
від сектора, має бути пріоритетом, відновлення туризму
в той же час відкриває перспективу трансформації з акцентом на коригуванні впливу пандемії на від‘їзд населення. У корпоративній сфері через впровадження інновацій, оцифрування, забезпечення стійкості та побудову
партнерських відносин є більший потенціал для контратак [1].
За даними 2019 ріку на туристичну індустрію припадає 7% світової торгівлі. У ній зайнята десята частина
жителів Землі і забезпечує засоби до існування мільйо-

нам людей у світі через складні взаємопов‘язані виробничі ланцюги. Оскільки закриття кордонів, готелів і авіаперевезень різко скоротилися, кількість міжнародних
туристів скоротилася на 56%, а туристична індустрія
втратила 320 мільярдів доларів за перші п‘ять місяців
2020 року. Сполучені Штати більш ніж втричі перевищують світову економічну кризу 2009 року, і вони намагаються компенсувати втрату доходів, необхідних для
фінансування державних послуг (включаючи соціальну
та екологічну сфери) та захисту навколишнього середовища.
Враховуючи сценарій розвитку галузі, кількість міжнародних туристів у 2021 році може зменшитися на 58–
78%, що призведе до зниження доходів від туризму з
1,5 трлн доларів США. Сполучені Штати досягнуть 31–
570 мільярдів доларів США у 2020 році. Сполучені
Штати в 2021 році. Як наслідок, понад 100 мільйонів
робочих місць, безпосередньо пов‘язаних із туристичною індустрією, знаходяться під загрозою, а велика кількість мікро-, малих та середніх підприємств складають
велику частку робочої сили на цих підприємствах з боку
жінок та молоді. У найбільш вразливому становищі знаходяться працівники неформального сектору. Індустрія
туризму жодної країни не застрахована від катастрофи,
від Італії, де туризм становить 6% ВВП країни, до Палау, де туризм становить майже 90% усього експорту.
Ця криза серйозно вплинула на розвинені країни і ввергла найбільш уразливі верстви населення та країни, що
розвиваються, у надзвичайний стан [2].
Вплив кризи на малі острівні держави, що розвиваються, найменш розвинені країни та багато африканських країн викликає занепокоєння. В Африці цей сектор
становив 10% загального експорту в 2019 році.
Туризм, пов‘язаний з природою та морем, є важливим стимулом і джерелом доходу. Згідно з дослідженням
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2015 року, проведеним спеціалізованим агентством
ООН, Всесвітньою туристичною організацією – 14 африканських країн зібрали приблизно 142 мільйони доларів
США у вигляді зборів за вхід до природних заповідників. Америка. Припинення туризму означає, що багато
заповідних територій та населених пунктів, які живуть
навколо них, не мають доходу протягом кількох місяців,
багато з них не мають доступу до системи соціального
захисту та в основному покладаються на туризм, щоб
вижити.
Втрата доходу від туризму становить більшу загрозу
для біорізноманіття заповідника, і в заповіднику в основному здійснюється туризм дикої природи. У людей немає іншого вибору, крім як надмірно використовувати
природні ресурси для власного споживання або доходу.
Водночас туристична галузь характеризується високим
ступенем впливу на клімат і навколишнє середовище,
оскільки споживає багато енергії та палива, дає навантаження на земельну систему. Зростання туризму в
останні роки поставило під загрозу досягнення цілей,
визначених Паризькою угодою. За оцінками, викиди
парникових газів, пов‘язаних з туризмом і транспортом,
становлять близько 5% антропогенних викидів Якщо
сектор не відновиться відповідно до кліматичних цілей,
викиди парникових газів можуть різко збільшитися.
Багаті традиції, культура та різноманітність світу
стимулювали інтерес людей до подорожей. Вплив
COVID-19 на туристичну індустрію поклав додаткове
навантаження на охорону культурної спадщини та культурну та соціальну структуру громад, особливо корінних
народів та етнічних груп. Як наслідок, доходи жінок з
корінного населення особливо сильно постраждали через закриття ринків ремесел, продуктів та інших товарів.
Також різко впали доходи організацій культури. Під час
кризи 90% країн закрили всі або частину об‘єктів Всесвітньої спадщини, а приблизно 85 000 музеїв були тимчасово закриті. Туризм, як галузь, побудована на взаємодії між людьми, є одним із основних засобів розвитку
культури та сприяння міжкультурному діалогу та взаєморозумінню.
З поступовим відновленням туризму в деяких частинах
світу обмежене сполучення, відсутність довіри споживачів, невизначеність щодо пандемії та вплив економічного спаду принесли туристичній індустрії безпрецедентні проблеми. Ключем до прискорення процесу відновлення є підтримка мільйонів громадян у секторах, які
постраждали від місяців бездіяльності, а також створення умов для екологічно чистого та відповідального
туризму, безпечного для приймаючих громад, працівників та самих мандрівників. Нинішня криза також є безпрецедентною можливістю змінити відносини між туризмом і природою, кліматом та економікою. Виходячи з
роботи, проведеної у сфері сталого туризму, настав час
переосмислити, як цей сектор впливає на наші природні
ресурси та екосистеми; вивчити, як він взаємодіє з нашим суспільством та іншими секторами економіки,
краще оцінити та краще керувати ним. належним чином
забезпечити справедливий розподіл вигод, які вона приносить, та сприяти переходу туристичної галузі до стійкої економіки. Завдяки колективній та скоординованій
відповіді всіх зацікавлених сторін, а також реалізації

програм відновлення економіки та інвестицій у зелену
економіку можна стимулювати трансформацію туристичної галузі.
Криза COVID-19 є поворотним моментом, коли потрібні узгоджені зусилля для підтримки засобів до існування, які залежать від туризму, та приведення їх у відповідність до цілей сталого розвитку та забезпечення
більш стабільного майбутнього.
Сьогодні в Україні значно відстає впровадження заходів з підтримки туристичної галузі, що ставить під
серйозний ризик конкурентоспроможність галузі на світовому ринку в період очікуваного відновлення у
2021 році. Конкуренція в туристичній галузі стає складнішою для покупців туристичних продуктів, що спонукає суб‘єкти галузі переглянути свої стандарти та
інструменти продажу. У той же час під загрозою
знаходиться робота туристичного сектору та суміжних
галузей, у тому числі й галузі харчування, яка забезпечує
працевлаштування 144 мільйонів працівників у всьому
світі. Особливо вразливим є малий бізнес.Успіх підприємства в умовах конкуренції залежить від постійного
моніторингу його роботи та ринкових конкурентів, дослідження сильних і слабких сторін, швидкої адаптації до
змін. Пропозиції щодо підвищення конкурентоспроможності туристичних компаній:
1. Організаційні заходи: надати показники якості; вивчати заходи, вжиті конкурентами для вдосконалення
подібних продуктів, і формулювати заходи, які мають
переваги перед конкурентами; виявляти переваги і недоліки та використовувати ці результати на підприємстві;
визначати можливі модифікації продукту шляхом збільшення характеристик якості; диференціацію туристичних продуктів.
2. Маркетингова діяльність: розповсюджувати рекламу про компанії та поточні подорожі в Інтернеті та
соціальних мережах, особливо під час акцій, періодів
знижок та напередодні свят; розповсюджувати фірмові
«візитки», надруковані туристичними компаніями (інформація про туристичні агентства та календарі ); Розширити технічне оснащення, покращити веб-сайт і зробити його доступним для використання на мобільних
пристроях. Просування туристичних веб-сайтів є великим викликом, оскільки пошукові запити про подорожі
дуже популярні, а конкуренція на туристичному ринку
дуже жорстка. Для того, щоб веб-сайт отримав більш
високий рейтинг у пошукових системах, необхідно розробити ефективні стратегії та виконати багато трудомістких робіт. Примітивні та актуальні туристичні об‘єкти
мають динамічно змінюватися, відповідати бізнес-цілям,
бути естетичними та адаптованими. Постійно необхідно
доповнювати та оновлювати інформацію про нього. Кожна сторінка сайту повинна містити унікальну пропозицію або послугу [3].
3. Поліпшити умови праці: підвищити кваліфікацію
керівників (професійне навчання, курси підвищення
кваліфікації, участь у семінарах та вебінарах, профорієнтація 1 раз на рік); залучити працівників турагентства
для підвищення якості та продуктивності роботи (за кожний проданий або розвинений туризм чи розвиток система накопичення для задоволених клієнтів, яка формує
відсотки на заробітну плату, оплату тощо);
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4. Просувати туристичні продукти з низьким попитом: проводити дослідження ринку потенційних споживачів; формулювати методи та пропозиції щодо усунення недоліків; ознайомлювати потенційних споживачів
з усіма елементами туристичного продукту (житло, харчування, туристичні послуги, транспорт) та висвітлювати переваги продукту. Унікальність; акцентувати
увагу на попит-метод, заснований на вивченні споживчого попиту та встановленні прийнятних цін на цільовому ринку. Якщо ціна є вирішальним фактором для
покупця для придбання товару, використовуйте його.
5. Задовольнити потреби клієнтів. Знайдіть особистий спосіб мотивувати клієнтів купувати туристичні
продукти, знайти ключові аспекти інтересів клієнта, поділітися його проблемами та вислухати скарги чи критику.
6. Впроваджувати туристичні продукти для розробки
нових технологій та відкриття нових туристичних маршрутів [4].
Висновки. Отже, можна зробити висновок, що всі
рекомендовані заходи є ефективними, і підприємство
може використовувати сформульовані рекомендації на
практиці для підвищення конкурентного середовища для
туристичних компаній. Тобто маркетингові заходи дозволять поширити продукцію на ринок туристичних товарів і послуг, а організаційні – виявити переваги та недоліки подібних продуктів, виділити туристичні продукти
тощо. Нині люди майже повністю «передають своє
життя в Інтернет», а багато туристичних компаній почали співпрацювати «онлайн». В результаті кордони держав поступово «втрачають сенс». На зміну подорожам
прийшли віртуальні зустрічі та екскурсії. Криза «прискорила і трансформувала» потоки капіталу. Пандемія
також може спровокувати хвилю злиттів і поглинань
деякими компаніями на міжнародній арені. Пандемія
COVID-19 принесла нові виклики вітчизняній туристичній галузі, яка стає пріоритетною для України та потребує якнайшвидшого розвитку, що дасть змогу туристичним компаніям займатися ефективною туристичною
діяльністю. Лише взаємодія різних елементів туристич-
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ної галузі може визначити зростання конкурентоспроможності у внутрішньому туристичному полі. Конкурентоспроможні компанії – це ті компанії, які раніше
додають туристичні продукти до вже існуючих продуктів з новими споживчими якостями та характеристиками
і намагаються залучити інтерес споживачів за допомогою інновацій.
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WAYS TO INCREASE THE COMPETITIVENESS
OF THE TOURIST ENTERPRISE DURING THE COVID-19 PANDEMIC
The paper examines the impact of the COVID-19 pandemic on global industries, including tourism, which has the greatest
impact on the global services industry.
The article examines the areas of gradual recovery in some parts of the world where limited connectivity, lack of consumer
confidence, uncertainty about the pandemic and the impact of the economic downturn have brought unprecedented challenges
to the tourism industry. The key to accelerating the recovery process is to support the millions of citizens in the sectors affected
by months of inactivity, as well as to create conditions for environmentally friendly and responsible tourism that is safe for
host communities, workers and travelers themselves.
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EUROPEAN PRACTICES TO ENSURE ENVIRONMENTAL
SECURITY IN URBAN AREAS
The article summarizes the key environmental challenges that Ukrainian cities face, and substantiates the
relevance and urgency of efforts to ensure their environmental security with regard of the best European practices.
The study reviews European experience of ensuring environmental security in urban areas. In particular, it offers
an analysis of the relevant economic tools and legislative framework that regulates relations and procedures
related to environmental protection and environmental hazards, decarbonization, and the process of shaping and
developing circular economy in the European Union. On these grounds, certain provisions of the European Green
Deal are assessed in terms of their potential and applicability in Ukrainian context. The article also offers ways to
improve economic and legislative framework to ensure environmental security of Ukrainian cities using applicable
best practices of EU countries.
Key words: ecology, hazard, security, best practices, environmental, deal.

Problem setting. Ecological situation and growing
environmental insecurity in Ukrainian cities are a cause for
concern with authorities at all levels, urban communities,
general public and the country‘s international partners. For
instance, the first section of the Law of Ukraine On the Main
Principles (Strategy) of the State Environmental Policy of
Ukraine for the period up to 2030 № 2697-VIII [1], adopted
on 28 February 2019, presents an analysis of existing issues
and the current environmental situation in Ukraine.
Particular attention is paid to ambient air pollution in large
cities and industrial areas which is expected to remain
consistently high for a number of years despite a certain
decline in industrial production. By way of example, in the
first six months of 2020, the air pollution level was
characterized as high (according to the complex Air Quality
Index) in ten Ukrainian cities including Kamianske, Odesa,
Dnipro, Kryvyi Rih, Kyiv, Mykolaiv, Kherson, Cherkasy,
Zaporizhia and Kremenchuk [2, p.2]. In addition, Ukrainian
cities dump large amounts of raw sewage and wastewater
into water bodies. Moreover, many cities also face
significant difficulties in solid waste management due to
both insufficient funding provided for this sector and
imperfection of relevant legislation along with institutional
failure. On top of that, there is now increasing concern about
the critical ecological condition of towns and cities in
Donetsk and Luhansk regions, which is now caused not so
much by intensive mining as by the negative implications of
spontaneous shutdowns, closures and flooding of
unprofitable and depleted mines and quarries located in the
temporarily occupied territories of these regions. It is all
done in complete disregard of relevant regulations or
scientific approaches and results in intensified water-logging
in cities and towns, groundwater flooding followed by water
quality impairment, and can lead to soil subsidence and
contamination of river basins. The above actualizes the
agenda of ensuring environmental security in Ukrainian
cities and towns based on the analysis of relevant European
practices in order to assess which of them can be used in
Ukrainian context with account of our national business
environment. It determines the aim and objectives of this study.

Thus, this article aims to analyze European practices in
terms of ensuring environmental security in towns and assess
their potential with account of Ukrainian business
environment.
Paper main body. Between 1990–2018 EU member
states reduced their greenhouse gas emission by 23%, while
their economy grew by 61% [3, p.4]. These results were
achieved through well planned and coordinated efforts of
individual states as well as European Union institutions. On
11 December 2019, the European Green Deal was presented
as a communication from the European Commission to the
European Council, the Council, the European Economic and
Social committee and the Committee of the Regions.
According to this communication [3], tackling climate and
environmental-related challenges is this generation‘s defining
task. The European Green Deal (hereinafter Deal) was
developed as an integral part of the European Commission‘s
strategy aimed at implementing the UN Agenda 2030 for
Sustainable Development [3, p.3].
The Deal consists of four sections: Introduction,
Transforming the EU‘s economy for a sustainable future,
The EU as a global leader, Time to act – together: a European
Climate Pact.
The introduction outlines the overall task and areas of
work for the Commission as well as the overarching aim of
the Deal ―to transform the EU into a fair and prosperous
society, with a modern, resource-efficient and competitive
economy where there are no net emissions of greenhouse
gases in 2050 and where economic growth is decoupled
from resource use‖ [3, p.2].
The second section of the Communication is the largest
one and deals with the transformation of the EU economy
for a sustainable future and the measures required to enable
it, including changes in all sectors of economy, in particular
digital transformation, building and renovation, investment
and more. For instance, EU member states are supposed to
rethink their policies for energy supply, industry, production
and consumption; carry out large-scale reforms in terms of
infrastructure, transport system, food and agriculture,
construction, taxation and social benefits. One of the most
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important points in this section is highlighting the need to
protect and restore natural ecosystems, commit to sustainable
use of resources and improving people‘s health. The European
Commission urges states to forego trade-offs between
economic, environmental or social objectives, and persistently
focus on environmental protection. In order to achieve the
above, implementation of the Deal will involve consistent
use of all policy levers: regulation and standardization,
investment and innovation, national reforms, dialogue with
social partners and international cooperation. In addition to
introducing reforms and new initiatives, the European
Commission will encourage and enforce effective
implementation of current legislation and policies relevant to
the Green Deal.
The key concepts related to this Deal are so called
circular economy and climate neutrality which should be
achieved by 2050.
With regard to the Deal, it should be noted that EU
places high emphasis on the Emission Trading System as a
valuable tool of economy and environmental protection.
Given that the Deal was set out in 2019, the Commission has
planned to review and revise if necessary all relevant
climate-related policy instruments as early as in June 2021.
For example, there was an interesting case study held in
the Italian municipality of Potenza with the population of
67,000 people [4, pp.1, 6]. It was aimed at improving energy
efficiency and reducing greenhouse gas emissions in
municipal public buildings. This Italian experience is in line
with the data provided in the Deal which claims that around
50 million consumers are struggling to keep their houses
adequately warm but a large number of them fail to do so
due to the inefficiency of the buildings. That is why the
European Union and its member states should take part in a
‗renovation wave‘ of public and private buildings, enforce
legislation related to the energy performance of buildings,
and work out long-term renovation strategies for buildings in
EU member states. In order to improve energy efficiency,
the Commission is planning to include emissions from
buildings in the European emissions trading system.
One of the areas of work in this regard is creating open
platforms to discuss the issues. It can bring together
representatives of the construction sector, architects and
engineers, and local authorities to address many issues
including renovation of social housing to help households
struggling to pay their energy bills. We should also focus on
renovating schools and hospitals, as the money saved due to
increased building efficiency can be used to support
education and public health, sustainable and smart mobility.
In order to incentivize environmentally safe ways of
economic activity, we can use taxation policies including
differentiated rates of energy taxation. The policies of goods
import are also affected by the Deal. In particular, it can be
denied to import to EU goods and services that do not
comply with the relevant EU requirements. Or customs
duties can be imposed that reflect the carbon content of
imported goods. The states need to integrate instruments to
access climate change data into their risk management
practices for investors, insurers, businesses etc.
Decarbonization trend is also notable in the energy
system as it accounts for more than 75% of the EU‘s
greenhouse gas emissions, partly due to the use of coal.
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Circular economy offers great potential for new types of
activities and new jobs, so state regulators should facilitate
the development of sustainable model of inclusive growth.
For example, if some households cannot afford to renovate
their houses, they should receive affordable funding. Actions
must be taken in all sectors of economy including such
energy-intensive industries as steel, chemicals and
construction, which requires, among other things, adopting
the EU industrial strategy and digitalization. Extended
producer responsibility for violating the environmental
regulations will also be strengthened.
While the circular economy action plan will regulate the
proper eco-friendly transition of all sectors of economy,
action will focus in particular on resource-intensive sectors
such as textiles, construction, electronics and plastics
production. The Commission will develop a regulatory
framework and set requirements to ensure that all packaging
in the EU market by 2030 is reusable or recyclable.
EU industry needs ‗climate and resource frontrunners‘
who will engage in the first commercial applications of
breakthrough technologies in key industrial sectors by 2030.
Priority areas include clean hydrogen, fuel cells and other
types of alternative fuel, ways of storing energy as well as
capturing, storing and using carbon. As an example, the
Commission will support clean technologies that result in the
zero-carbon steel production process. Among other sources,
EU Emissions Trading System Innovation Fund will be used
to fund such ambitious projects.
To address the climate change issues, the European
Commission attaches much importance to digital technologies
including artificial intelligence, 5G technology, the Internet
of things and more. These technologies allow for employing
distance monitoring of air and water pollution, monitoring
and optimization of the way energy and natural resources are
used.
To achieve the current 2030 climate and energy goals the
EU will have to invest extra € 260 billion every year, which
amounts up to 1.5% of the GDP as of 2018. And the EU will
have to sustain this flow of investment over some time.
Based on the analysis of the above EU documents, we
can conclude that European institutions view the urban
environmental security system above all as a set of policies
aimed at developing circular economy and ensuring
environmental sustainability.
Conclusions. Taking into account the above, it can be
concluded that in order to improve the economic and
legislative framework required to ensure environmental
security of Ukrainian cities through enhanced
decentralization in this area followed by the empowerment
of local government and backed with increased funding for
environmental actions, we need to reform the environmental
taxation system using the best practices of European
countries where the following economic tools proved to be
the most effective:
– A strong system of environmental taxes that provides
prerequisites to reduce congestion and pollution due to
higher environmental security and sustainability of industries
as a result of their ecological modernization. It also seems
appropriate to back the initiative of the Ministry of
Environmental Protection and Natural Resources of Ukraine
and reallocate money from environmental tax revenues by
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crediting certain percentage to a special state budget fund,
the State Fund for Environmental Protection. The allotment
can comprise up to 30% of environmental tax revenue
(except radioactive waste) and 100% of the carbon-dioxide
emission tax revenue. Accordingly, special funds of local
budgets can get up to 70% of environmental tax revenue
(except radioactive waste) [5] if the procedure of monitoring
the local use of resources from the environmental tax
revenue funds is duly regulated by law.
– Innovation incentives through the cost recovery scheme
that promotes competition to achieve some set values of
certain indicators reflecting enhanced environmental
performance (for example, the lowest emissions rate per an
item produced) [6, p.52]. It seem a reasonable and applicable
option for Ukraine as long as it is impractical to reduce the
tax obligations on environmental tax because it contravenes
the Polluter Pays principle. Moreover, as compared with
other Central and Eastern European countries, Ukrainian
environmental tax rates are mostly lower while ―...a fixed
annual amount of tax refund (reimbursement) is a way to
achieve the consistent environmental policy implemented in
EU countries‖ [1].
– The institution of public expenditures, including, in
particular, the provision of various subsidies to be invested
in environmental actions, as well as various forms of direct
state support (soft loans, co-funding programs and grants).
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ МІСТА
У статті узагальнено ключові екологічні проблеми міст України, на ґрунті чого доведено гостроту та
актуальність вирішення завдання забезпечення їх екологічної безпеки з урахуванням найкращих практик європейських
країн. Розглянуто європейський досвід забезпечення екологічної безпеки міста, включаючи аналіз відповідного
економічного інструментарію та нормативно-правових актів, якими регламентуються відносини і процеси, пов’язані
з охороною навколишнього природного середовища та подоланням екологічних загроз, декарбонізацією, формуванням
і розвитком циркулярної економіки в ЄС. На цьому ґрунті визначено доцільність і потенційну можливість
впровадження певних напрямів Європейської Зеленої Угоди в українських містах, розроблено пропозиції щодо
вдосконалення економіко-правового забезпечення їх екологічної безпеки з урахуванням відповідного позитивного
досвіду країн ЄС.
Ключові слова: екологія, загроза, безпека, досвід, довкілля, угода.
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