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Preface
Dear colleagues! We have prepared the following 59th issue of our journal. In this issue we
propose you 20 research papers which were represented by the authors from various fields. We
hope you will be interested in them.
The founder of the journal is a scientific public organization “Sobornist”. Our aim is the
promotion of science, education and culture to enrich the world-wide spiritual potential and the
revival of the society moral foundations and consolidation of the scientific community for the
implementation of joint scientific projects, preparation of textbooks, monographs, training manuals,
development and improvement of educational multimedia and online courses on actual problems of
modern science.
One of our main projects is conduction of the annual international scientific and practical
conferences: “Labyrinth of Reality”, “Religion, religiosity, philosophy and the Humanities in the
Modern Information Space: National and International Aspects”, “Human Virtual: New Horizons,
"Topical Issues, Problems and Prospects of Development of Humanitarian Knowledge in Modern
Information Space: National and International Aspects". About 4,500 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.

Scientific Journal Virtus, December # 59, 2021
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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Psychology
UDC 159.923.33
Larin D.І.,
PhD in Psychology, Associate Professor of Pedagogy and Psychology,
Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman,
Ukraine, Kyiv

ZHLOBSTVO AS AN ETHNO-SOCIAL PHENOMENON
OF DEVIANT BEHAVIOR OF SOCIETY
The article explores the concept of zhlobstvo, in particular through theoretical and methodological analysis of
cultural and historical discourse in relation to vulgarity as a deviant behavior that has the same mechanisms of
manifestation in different ethnic groups.
Cultural and historical development of various ethnic groups, including the postmodern era, does not exclude
the manifestations of vulgarity, at all levels of the relationship of the individual with society.
The scale of the phenomenon covers large groups and forms patterns of behavior in the social interaction of the
individual. The classification of vulgarity, which includes different levels of its manifestation, is given. The article
presents the conclusions and prospects for further research.
Key words: vulgarity, deviant behavior, social groups, ethnicity, society, interaction.

Formulation of the problem. In order to understand the
essence of the etymology of the phenomenon, we turn to the
sources that interpret this concept.
"Zhlobstvo, zhlobizm – the
dominance of primitive, aggressive-animal paradigm in the social
behavior of the individual / group
of individuals". This definition is
given in a free encyclopedia.
This term is used to describe
social, household, cultural, and
more recently political, economic,
and environmental phenomena [1].
Zhlobstvo is a mental, cultural and anthropological
phenomenon of civilized societies that have undergone
accelerated modernization, processes of stratification and
migration of large masses of the rural population to cities, a
manifestation of the phenomenon of "mass revolt"
(H. Ortega y Gasset), a manifestation of mass society.
These processes led to the emergence of a person who
has certain mental and social attitudes, which is
characterized as a jerk (Belarusian, Russian, Ukrainian
term). Ukrainian synonyms – rogul, bratok, bratan. Many
European nations use a word close to the context – parasite
(from the Latin parasītus "dining room; parasite"); in
particular, in Eng. – parasite, and also swindler (steep,
swindler, gossip).
Although we do not have basic research, however, in
2013 under the project "Zhlob. Zhlobstvo. Zhlobizm”is a
scientific work by Antin Mukharsky "Zhlobologiya”, in
which the phenomenon of zhlobstvo is described as a form
of deviant behavior. Insufficient source base creates
opportunities for socio-psychological research of this
concept in the ethnocultural context [4].

The purpose of the article is to investigate this
phenomenon in the methodological paradigm of
psychological science.
Presentation of the main material. For a deeper
understanding of the interdisciplinarity of the concept, it is
necessary to cite various etymological features in this context.
According to V. Yevklishev, he is a limited, clumsy, with
rural habits personality, deprived of aesthetic perception,
obsessed with material benefits (2010).
Or a person who asserts himself and is realized at the
expense of others, without having any intellectual,
professional, or mental grounds for this (Yu. Izdryk). A
person who exhibits deviant behaviors is often out of place
and perceives the world around him through his own desires
(V. Ralko). In essence, it is the mainstay of society, a kind of
plebeian conservatism. From these points of view, criticism is
seen either as a kind of slander or as a defensive reaction [5].
Antin Mukharsky violating the social aspect of zhlobstvo
gives the following description (Table 1).
Table 1
Classification by Antin Mukharsky
Types
Characteristic
1) the first –
is not aware of and does not understand
aggressive,
its origin and is motivated by animal
uncultured boor
instincts;
2) the second is a does not lose the ability to learn new
provincial and
experiences, albeit at a low level of
generally good
cultural consumption, a person with
person
disabilities with underdeveloped taste
and limited knowledge.
Also, the researcher claims that among such individuals
there are creative people who produce "zhlobski works"
(A. Mukharsky, p.172). Therefore, in general, the role of this
form of behavior in society can be assessed with approval.
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The history of the progress of civilization can be
considered as a history of war between individuals and
societies with vulgarity in all its manifestations, with
vulgarity as a factor of social decline. Although it is
impossible to defeat Zhlobstvo for objective reasons, but
societies that are able to create the most unfavorable
conditions for the Zhlob to live, achieve greater
civilizational success (Antin Mukharsky., 2013. - P.182).
In one of his speeches, Vodichka Gustav noted: In
childhood, adolescents, whose peers are driven into the role
of clowns, do it with their mask, role. Clowning is becoming
a major feature of gender-role behavior. And so these people
even achieve some recognition within a low social role.
This is how Gustav Vodychka describes the phenomenon
of vulgarity in Ukrainian society in the field of education.
"The very phenomenon of "buying a diploma" in this
country has become commonplace - and this is a problem.
And there are certified officials and statesmen who did not
buy their diplomas, but no one saw them in class". Given the
above, it can be argued that stereotypical perception is
decisive in social interaction that is spontaneous, and it is not
only in Ukrainian society. Mass consciousness creates a
separate parallel reality – and many of these realities, or
rather, interpretations of reality. In any case, the fact that the
words "noble" or anachronisms such as "code of honor" has
other priorities, beyond morality and moralizing. And this is
a real terra incognita, as well as Ukraine for Ukrainians, its
history, culture, art" [2].
To be normal means to be adapted. This approach is
closest to a holistic view of the person living in changing
conditions. In this case, social adaptation is a narrowing of
adaptation. Thus, Dombrowski (2012) believed that the
ability to socially adapt to any conditions and at any level
indicates an underdeveloped personality.
Conclusions. The shortcomings of civilization, created
by science and technology, the inability of science to solve
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many of the purely human problems led to the emergence in
social philosophy of theories that contained a strong antiscientific element, but did not solve the problem of greed.
Such beliefs were based on the statement of the originality of
the field of history and culture, where human consciousness
and freedom of will operate. The existence of those laws in
the field of social phenomena that corresponded to the laws
of nature was denied. Similar attitudes have been
implemented in some social sciences.
Perspectives of further research. In the future, research
is planned to analyze some manifestations of deviant
behavior in the context of age and pedagogical psychology
at the methodological and empirical levels of research.
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ЖЛОБСТВО ЯК ЕТНОСОЦІАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ СУСПІЛЬСТВА
В статті досліджено поняття жлобства, зокрема за допомогою теоретико-методологічного аналізу культурноісторичного дискурсу по відношенню до жлобства як девіантної поведінки, яка має однакові механізми прояву в
різних етнічних групах суспільства. Культурно-історичний розвиток різних етнічних груп, включаючи епоху
постмодерну, не виключає прояви жлобства, на всіх рівнях взаємовідносин особистості з соціумом. Масштабність
феномену охоплює великі групи та формує моделі поведінки у соціальній взаємодії особистості. Подано класифікацію
жлобства, що включає в себе різні рівні його прояву. Сформовано висновки та перспективи подальших досліджень.
Ключові слова: жлобство, девіантна поведінка, соціальні групи, етнос, суспільство, взаємодія.
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РОМАНТИКА МОРЯ У ДОМІНАНТАХ СВІДОМОГО ВИБОРУ
ПРОФЕСІЇ МОРЯКА
Головна тематична лінія статті полягає у пошуку нових акцентів вибору професій у наш високо
технологічний час цифрового суспільства, де вагомими залишаються традиційні моделі для молоді,
з’являються нові життєві перспективи обрати найсучасніші професії ІТ технологій, але можливим
динамічний синтез матеріальних та романтичних мотивів. Детерміновані незбагненною романтикою моря
заняття мореплавством надихають до життя, сповненого пригод, стають критерієм перевірки
мужності характеру, символом перемоги поривів душі над рутинною буденністю.
Ключові слова: детермінанти вибору професії, романтика моря, вплив пандемії на вибір професії,
стихія моря та духовний світ особистості.
Вступ. Пандемія Ковід-19 виявилась перевіркою
глобальної єдності людства у спільності своїх здобутків
та негараздів, елементом нової реальності, що постала
єкзистенційним викликом разом із хаосом не веріфікованої та сфальсифікованої інформації у соціальних
мережах, природними та техногенними катастрофами,
війнами нового покоління. На саміті 2021 у Глазго
президент США небезпекою назвав катастрофічну зміну
клімату, але вона у перспективі небезпечна, загроза
тривала у часі та й можливо є звичайною циклічною.
Професійний поділ так званої людини «майстрової»
«Хомо фабер», згідно однойменної назви твору Макса
Фріша на різні за соціальним рангом професійні статуси
ускладнює реагування на виклики людству. У автора
постмодерністського тексту [1, с.14] ділова («фабер»)
людина - герой твору, позбавлена романтичного відчуття
зв‟язку з іншими у роботі, вона виконується без ліричних
почуттів та прив‟язаності до соціального оточення.
Натомість епідемії та пандемії загострюють питання
відносно соціальної ролі професійних занять для допомоги іншим у час дійсних загроз життю планетного
масштабу, це час викликів урядам, вимог змін систем
освіти, охорони здоров‟я.
Варіантів небагато: втекти на приватні острови чи
зачинитись у бункері, як прийнято у олігархічних кланах
та правлячих елітах, або разом із іншими людьми різних
професій робити свій внесок у боротьбі із «чумою» 21
століття. Альбер Камю у знаменитій та знову затребуваній «Чумі» писав, як професійними санітарами ставали
добровольці в складі медичних дружин, вони працювали
помічниками лікарів, компенсували брак медиків [2,
с.222-224]. У нашому випадку це добровільне виконання
вимоги тимчасово змінити професію на необхідну,
«універсальну» роботу допомогу людям.
Такою «універсальною» професією завжди був захист
батьківщини верствою вояків, яка у Ніколо Макіавеллі, як
не дивно, була також тимчасовою. Він вважав, що у
небезпечні часи цей рід занять є вкрай необхідним, а

надалі громадяни повертаються до мирних звичайних
справ. На прикладі життєвого шляху сенатора і
полководця Регула, який брав участь у морських
перипетіях боротьби Риму з Карфагеном, проведена ідея
фундаментальності, а не тимчасовості професій
життєдально стверджуючого змісту занять [3, с.78].
У розпал поширення вірусної загрози життю та
здоров‟ю пересічній людині і непересічній особистості
всіх країн у липні 2020 р. Френсіс Фукуяма у статті
„Foreign affairs‟ [4] перетлумачив думку Г. Гегеля, що із
грізних випробувань народи виходять «оновленими», з
підйомом моральних сил. Американський філософ вважає
серед позитивних сторін такої напасті новий погляд на
професії та справи людей у цілому. Так, певною мірою
зневажливе ставлення до таких суспільних занять і
професій як-то: продавці, водії, працівники логістики, а
меншою мірою недовіра до вчителів та лікарів змінюється
розуміннях їх значної соціальної ролі у забезпеченні
вітальних потреб населення.
Професійну працю вчителів, викладачів, медиків ми
віднесли до важливіших, визначаючих вітальні потреби,
адже як показало дослідження, оприлюднене у „Al
Jazeera‟ восени 2021 р. щодо впливу шкідливої праці
батьків на здоров‟я майже 20 мільйонів дітей у
Демократичній республіці Конго (ремонт свинцевих
акумуляторів), отруєння мільйонів малят їх веде до
катастрофічного зниження показника інтелектуальних
здібностей такою мірою, що витрати (потенційні втрати)
на ментальне здоров‟я суспільства в цілому складають
суму, більшу за матеріальну допомогу для економічного
розвитку країни ДРК.
Постановка проблеми. Закономірно постає питання:
що відтепер спонукає, впливає, створює варіанти
професійного вибору, особливо у ті часи, коли суспільні
потреби суперечать особистим цінностям та пріоритетам. Сімейна традиція, вимоги та попит на професійні
заняття в державі й за кордоном, ідеали духовного світу
особистості та матеріальні інтереси складають складну
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сітку детермінант у якій ми спеціально виокремили
«романтику моря».
Аналіз літератури. Літератури із позначеної нами
проблеми вкрай обмаль, тому приходиться знаходити ідеї
та фрагменти текстів, дотичних до вирішення проблеми у
складі наративів щодо впливу морської стихії на
духовний мир людини, також мірою стихійний, мірою
сформований оточенням. Наш специфічний методологічний прийом у тому, щоб романтику побачити крізь її
уявне сприйняття жильцями морських глибин, так само як
у молодих людей, хто вийшов на берег з мрією
присвятити морю частину життя. Ф. Кривін зауважує, що
пізнати романтику моря глибоко може тільки той, хто
"живе в морських глибинах" [5, с.46].
Не мало важним є намагання включити переживання
та потяг до морських подорожей різнопланових героїв, які
наражались на явну для них небезпеку. У багато змістовній книзі Джонатана Свіфта «Подорожі Гуллівера» –
повна назва (має значення) «Подорожі Лемюєля
Гуллівера, спочатку хірурга, а потім капітана декількох
кораблів у деякі віддалені країни світу», головний герой
корабельний лікар та капітан у критичну хвилину бурі та
шторму ставав і простим матросом [6, с.272]. Він не
тільки здійснив декілька морських подорожей, але й
сумував без моря, тому йому зробили іграшковий човен в
країні Велетнів, а перед тим він відігравав головну участь
у морському бойовищі ліліпутських держав.
У згаданого оригінального письменника Фелікса
Кривіна, який народився у Маріуполі, «знаковому» місті
для збереження за Україною морського статусу суверенної держави, працював у Ізмаїльському порту, вчився у
Києві є оповідання «Два камені», яке привернуло увагу
аналітиків. Мовиться, що один із друзів - камінь, який
обрав суходоли, розтріскався та став глиною. Інший
камінь під час шторму на морі мимоволі обрав шлях
небезпек, скотився у воду і почав життя, сповнене
ризиком. Випробування морською стихією загартувало
його [7, с.12].
Інший ракурс аналізу літератури у зарані очікуваному
зв‟язку пригод героїв, які неможливо уявити без моря, із
новими відкриттями. Різні життєві ситуації із підтекстом
критики соціально-політичного устрою у Джонатана
Свіфта, у Данієля Дефо в "Незвичайних пригодах
Робінзона Крузо" відбуваються завдячуючи морським
подорожам, при цьому дивні країни є заморські.
Більшість творів О. Гріна також просякнуті морською
романтикою, де зустрічі із мрією не можливі за звичайних
обставин. Юнаком він мріяв про море та "живописний
труд мореплавства"[8, с.7-8].
Так вийшло, що простим матросом Олександр Грін
розпочав флотську працю на кораблі "Платон". Античний
мудрець у свій час придавав велику увагу вихованню
юнаків, за що його критикували, бо краще б, мовляв
зайнятись під час воєн питанням міжнародної політики,
які вкрай важливі й для нинішньої України.
Виклад основного матеріалу. У історію філософської
та психологічної думки увійшло тверде переконання
згаданого Платона, що юнаків слід насильно забирати від
матерів під державну опіку, адже ті зніжують душу
майбутніх «стражів-воїнів», виховувати потрібно в дусі
відповідності характеру вимогам професійної спільноти

«стражів-воїнів». Не юнак обирає заняття «по душі», а
держава встановлює всім їм рід занять. Якщо зважити, що
у Платона виховання включало фізичні вправи, геометрію
та астрономію, то слідує, що у середовищі стражів було
місце мореплавцям. У час розквіту його творчості
перемоги грецького флоту у Пелопоннеській війні були
засновані на пошані до професії моряка. Флот та
майстерність античних моряків не знали рівних серед всіх
народів того часу.
Важливе місце у еллінів посідала морська професія,
відображена у мистецтві. Особливе значення для синкретичної культури того часу займає «Одісея» Гомера, у якій
Одисей уособлює мужність мореплавця та вояка, людини
із високими моральними принципами та водночас
схильної до авантюр, дорого сім‟янина та закоханого у
зустрічних красунь.
Гомер закликає у восьмій пісні до морських
подорожей (класичний переклад В. В.Вересаєва 1953
року на російську мову):
– Спустим же черный корабль,
– Отправляемый плавать впервые,
– В море священное.
– Юношей двух и еще пятьдесят к ним
– Выберем в целом народе.
– Кто всех наиболее надежен.
Примітимо, що Одисей нехтує природною обережністю, навіть не слухає "віщого серця", – так притягують
його сподівання відшукати щось нове у житті шляхом
подорожей [9, с.68].
Твердий характер мореплавця привернув увагу
оригінального мислителя, професора університету США,
почесного доктора знаних європейських університетів
Мірчу Елиаде – дослідника міфології різних народів, для
якого образи Одіссея, Прометея є дійсно знаковими і
героїчними. Прославляючи героїчне у дещо авантюристичній манері порівняння їх із «надлюдським» типом
революціонерів – перетворювачів світу, він сам здійснював морські подорожі та пошуки пригод.
Наших молодих людей сьогодні приваблюють
пригодницькі та дещо авантюрні різні морські професії у
наш «освічений», хоча й міфологічний вік. Вони дійсно є
випробуванням життєвих сил та характеру під ударами
природних грізних явищ на морі та небезпечних
соціальних факторів. Не тільки раніше у історії, а й
сьогодні міжнародне морське піратство забирає життя
відважних моряків. Хоча останнім часом воно дещо
вщухало, так за півроку 2021 зафіксовано 68 нападів
проти 98 рік тому, але 50 членів різних екіпажів були
захоплені, 3 взяті як заручники, один поранений, один
вбитий, згідно повідомлення IBM [10].
Навіть Колумб відзначався тим, що покладався на
морську вдачу, а не на раціональний обрахунок рішення
поставленого завдання знайти шлях до Індії. При тому,
що його товариші по морському походу мали розбишацьку вдачу, пише знаний історик США Герберт Зінн у
"Народній історії США з 1492 року до наших днів". Якщо
раніше сумував Георг Ліхтенберг, геттінгенський фізик та
письменник, що Німеччина не має океанічного узбережжя, бо океан діє з силою впливу на душу, ні з чим не
порівняною у природі, хіба що рівною спостереженню
зіркового неба у морозну ніч» (щось нагадує вислів
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І. Канта відносно захопленням уяви людини виглядом
міріади зірок), то відтепер океанічні простори стали
важливою лінією зв‟язку світових країн та професійного
їх засвоєння. [11]. На протилежному кінці світу молодий
професор США, знаний фізик Річард Фріман на лекції
перед першокурсниками казав: "Якщо ми стоїмо на березі
та дивимось на море, то бачимо воду, хвилі, що
розбиваються, динамічний рух повітря і хмар…там навіть
можна знайти щастя і несподівані думки» [12, с.26].
Пройшло чимало часу від елліністичної епохи до
феодальних цехових порядків замкненості членів сім‟ї
(знов-таки, переважно юнаків) на родовій професії, яка
нерідко обтяжувала свободу нахилів, тому таланти
молодої людини були приховані чи «зариті» за
виконанням рутинних занять нав‟язаної професії.
Зрештою професії, які кореспондують із пошуком пригод
у «новому світі» та потребують випробування характеру,
затвердились у XX–XXI століттях. Не обходиться без
примітивного та банального опису професії моряка, якого
«на березі чекають жінки, таверни, азартні ігри". Цю
фразу автор запозичив з інтернету у розділі "Морське
піратство".
Ми фіксуємо наразі "професійну кризу". Як не
парадоксально чи трагічно виглядає, але колишній
міністр інформації Афганістану, людина з високим рівнем
фахової освіти, працював у ФРН розвізником їжі (6 годин
робочого вечірнього часу). Соціально-політичні чинники
- наступ жорстокого руху Талібан починався у 2021 році
із руйнування обладнання мобільного та супутникового
зв‟язку та блискавична перемога - сплелись із потребами
західного світу у слухняній та дешевій робочий силі.
Проте залишився потяг до здобуття суспільно значущих
та "романтичних" професії серед жінок і дівчат Афганістану такої напруги, що освіта (фах) наразі здобувається
ними утаємничено, у підпільних класах.
У іншій європейській країні – Великобританії криза з
паливом у вересні 2021 р. виникла не стільки з політичних та економічних причин виходу з ЄС чи із зони вільної
торгівлі, а з того, що брак десятків тисяч водіїв вантажних
машин став наслідком недооцінки професії робітників
логістики та умов їх важкої роботи. Англійська "The
Guardian" подавала фактичні дані щодо нестачі 170 тисяч
робітників сільського господарства на тлі критики уряду
Б. Джонсона, але для нас головною є проблема вибору
важких професій та браку бажаючих працювати у
логістичних галузях.
Теоретично прояснити питання вибору переважно
юнаками даних професій стало одним із завдань нашої
роботи.
Гіпотеза вирішення проблеми. Зазвичай існує
принаймні три шляхи вибору юнаками професії. Перша,
так би мовити традиційна, або класична полягає у
ретрансляції батьківського вибору, який раніше також був
переданий ним своїми батьками, дідами вже для молодого
покоління. Але також класичною є відповідь юнака, яка
нудиться професією нав‟язаною зовні. Це уникнення,
порив із традицією передачі професії, вірніше, «втеча» від
нав‟язаного зовні життєвого професійного шляху. У
художньо-філософському творі Роберта Мюзіля «Людина
без якостей» головний герой не підхоплює сімейну
традицію правника та шукає власне покликання то у

15

спорті, то у війську. Зрештою він стає особливою
персоною, без фаху, спеціальності, та й взагалі «без
якостей», проте зберіг свою свободу, хоча не знайшов
«спорідненої праці». Роман не дописаний, відкритий для
варіантів тлумачення, як водиться у письменників
постмодерну.
Друга позиція обґрунтована суспільною вимогою,
система освіти, вказував бразильський філософ і педагог
Пауло Фрейре [13, с.272], справжня ця освітня державна
машина ставить завдання не розкривати таємниці світу та
не надавати юнакам життєві орієнтири, а формувати
«банк необхідних знань та навичок», а тому ставлення до
професій мінливе. Фрейре вказує на спрямованість всієї
системи освіти згідно парадигм: «педагогіка свободи» або
ж підготовка спеціалістів, включених у державну машинерію, яка не залишає місця вибору по душі.
Суспільна необхідність підготовки фахівців сувора та
не залишає місця для романтично-ідеалістичних мотивів,
бо наразі потрібні робочі професії. Вибір тут обумовлений переважанням матеріальних мотивів або матеріальним станом пошукувача занять. Примітимо, що такий
вибір в принципі не може покрити всі потреби
суспільства. А отже можна зробити попередній висновок
щодо незначної цінності такої позиції.
Ми скептично ставимось до псевдо футуристичних
повідомлень у ЗМІ, які мають формувати «відповідальність людини перед істиною», вказував засновник
«Вікіпедії» Джім Вейлс, а не свавільно вказувати, що у
2030 році «зникнуть такі то професії …з конкретним їх
переліком ...»
Нам слід більш тверезо оцінювати роль соціальних
контактів, заново переоцінювати значущість професій,
серед яких на перші місця постали робітники логістики,
лікарі, вчителі, робітники сфери торгівлі та обслуговування. Не тільки статуси «новомодних» спеціалістів
інтернет технологій, але й «романтичні» професії
полярників, льотчиків, моряків, навіть космічних фахівців
продовжують притягувати молодь. До них ми відносимо
спеціалістів морських та океанічних перевезень (контактів) і водночас ставимо питання, що вплинуло на вибір
цієї не вельми безпечної та комфортної професії.
В нечисленній літературі наукового профілю з
поставленої проблеми стосовно вибору небезпечної
професії моряка поки що не знаходимо задовільних
відповідей, тому вибираємо шлях концептуалізації ідей
літературно-художніх творів письменників-романтиків
моря, які самі надихались незбагненим впливом морських
та океанічних просторів. Ніяка життєва логіка не може
пояснити як юнаки із "сухопутних" В‟ятки (О. Грін) або
Тамбова (Новіков – Прибой) мріяли, жили морем та
здійснили тернистим шляхом свою мрію. Це письменники моря, які не перевірено біографами достеменно, але
точно надихали юнаків "обрати море".
Прикметник «не збагнений» ми вживаємо свідомо,
щоб підкреслити, що тільки у людиновимірчий спосіб
можна пояснити, як незначна (водна) частина земної кулі,
що співвідноситься до її загальної маси як 1 кубічний см.
до 1 кубічного метру може захопити уяву та думки, мрії
людини, стати життєвим планом та професією. Щоправда,
більша частина земної кулі більше має водний покрив,
ніж суходоли, виміряний у тисячах квадратних кіломет-

16

Scientific Journal Virtus, December # 59, 2021

рів, а отже є видимим необширним простором. Тому море
підкорює уяву юнака, як і перша любов, де мрії,
очікування переплетені із справжніми реаліями, якщо так
можна висловитись. Останню ремарку ми робимо
внаслідок появи "віртуальної реальності", яка не вимагає
мужності, чесноти, великодушності.
Навіть у людей, відданих академічній науці без
всіляких сентиментів, все одно є свідчення глибини
впливу моря. З цього приводу існує найбільш екзотичний
спосіб пояснення тяжіння моря у Фелікса Кривіна – через
відчуття його глибинних жителів, а не людей, що
знаходяться лише на поверхні. У вступі до «Романтики
моря» він пише: «Лише той може зрозуміти романтику
моря, який вглибині». Це скоріш фантастично-психологічне висвітлення глибини тяжіння морів та океанів,
ніж дещо приземлене, яке потрібне для розуміння нашої
теми.
Письменники, для яких тема моря і океану є життєдальною, а морські та океанські простори виступають
величним втіленням модусу «дикої природи», пов‟язують
звернення до морів та океанів із своєрідною «втечею» від
родини, яка для юнака уособлює суспільство. Вже у
зрілому віці ця втеча буде зрозумілою для А. Камю і
Ж-П. Сартра як розрив нав‟язливих ("пристаючих")
зв‟язків із суспільством, або, як казав Григорій Сковорода
стосовно цієї ситуації «світ ловив мене…» .
Даніель Дефо, широко відомий твором про Робінзона
Крузо, хоча йому належать й інші вагомі літературні
досягнення, наводить перед настанням пригод та
випробувань спогади молодого героя, якого батьки
попереджають про небезпеки морів та схиляють до «не
романтичної» професії, але «тяжіння» морської стихії
беруть гору. Зауважимо, що він розуміє небезпеки грізні
морської стихії.
Свій не повторний ракурс висвітлення романтики
моря винайшов Олександр Грін, який у творах «Алі
паруси», «Бігуча по хвилях» та інших показує зіткнення
благородства та ницості, романтизму і буденності через
співставлення характерів героїв. Тільки винятково буває
так, що не благородні мужі керують на морі екіпажами
кораблів, як капітан Гез у романі «Та, що біжить
хвилями». Правилом є зв‟язок людяності, благородства,
романтичності із професією моряка.
Спробуємо розібратись із внутрішніми рушіями не
тільки вибору професії, але й служіння їй впродовж
більшої частини життя. «Морський вовк» напівжартома,
напівсерйозно характеризує людину, яка одинаком
вимірює як просторові, так і соціально-часові характеристики водної гладі. У маловідомому творі Іллі
Еренбурга "Восьма трубка" ми вибрали фрагмент зустрічі
капітана та його корабля з жителями порту. З одного боку
ця зустріч начебто нікого цікавить, бо є традиційний
вантаж, знаний корабель та звичайний для капітана
відлюдний відпочинок. Він відданий морю, під час
стоянок на березі він нудьгував та чекав години
відплиття» [14. с.453]. Надалі любов захоплює його, проте
наступні дії все одно мають морській сюжет та знаменна
заповідь моряка синові, якого він так і не побачив:
«Дивись на море, слухай море, дихай морем». Перипетії
життєвої драми капітан вирішує із благородним спокоєм

та зустрічає смерть на морському просторі (на безлюдному острові).
Комусь може здатись, що цей сюжет надмірно
«романтичний» та ідеалістичною є фраза автора щодо
завершення життя: «Капітан обрав собі найпрекраснішу із
смертей – на голій скалі посеред океану» [с. 464]. Така
вже морська професія, що не може бути зрозуміла без
сили тяжіння мрів та океанів.
Висновки. Романтика моря виступає перед особистістю спочатку у асоціативній формі (модусі) випробувань, які поставали ще з грецької міфології. Зевс та
Посейдон були у пантеоні Богів одними із найпотужніших, а символ Пенелопи – жіночої вірності нерозривний від постаті Одисея – відважного мореплавця та воєначальника, сім‟янина та шукача пригод, які приносили
йому і страждання. У мереживі різних факторів та
детермінант вибору саме цієї професії незбагненна на
суходолі романтика моря захоплює молодого пошукувача
пригод та часто-густо стає визначальним життєвим
вибором. "Морський вовк" одинокий та водночас сильний
у команді своїх відважних друзів. Наголос на морській
романтиці не входить до ніякої навчальної програми чи
курсу, він просто "постане" перед юнаком, який чекає
справжніх пригод. Старшому поколінню може буде
притаманний лише практицизм (як натякає Гомер є у
Одисея), але без романтики моря фахівець у галузі
мореплавства начебто безкрилий.
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ROMANTICISM OF THE SEA IN THE HOME OF THE KNOWLEDGEABLE CHOICE
OF A SAILOR'S PROFESSION
The main thematic line of the article lies in the search for new accents in the choice of professions in our highly
technological age of digital society, where traditional models for young people are still important, there are new life prospects
to turn to the most modern IT professions, but a dynamic synthesis of material and romantic motives is possible. Determined
by the unborn romance of the sea, the occupation of the sea leads to a life full of fitness, becomes a criterion for testing the
manhood of character, a symbol of the victory of soul over routine everyday life.
Key words: determinants of the choice of profession, romance of the sea, influence of pandemics on the choice of
profession, the elements of the sea and the spiritual world of personality.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ
ТВОРЧИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПРАЦІВНИКІВ
ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Авторка дослідження, ґрунтуючись на аналізі широкого кола джерел, визначає особливості організації
процесу управління творчим потенціалом працівників закладів загальної середньої освіти. В публікації
розкрито загальні положення теорії управління, яка включає в себе наступні основні елементи: концепцію,
мету, місію, закономірності, методи, технологію і структуру управління. Дослідниця звертає увагу на
методи та інструменти, що дозволяють оптимально використовувати творчий потенціал педагогічних
працівників для досягнення поставлених цілей освітньої організації.
Ключові слова: творчий потенціал працівників закладу освіти, управління.
Постановка проблеми. Одне з головних завдань, яке
виникає у процесі розвитку закладу загальної середньої
освіти в умовах змін – це вдало обрана стратегія управління розвитком творчого потенціалу педагогічного
колективу через призму «суб‟єкт – об‟єктних» відносин,
де суб‟єктами співпраці є управлінська команда закладу
загальної середньої освіти, а об‟єктом – творчий потенціал педагогів, які продукують якісні освітні послуги.
В педагогічній практиці закладів освіти питання
управління творчим потенціалом педагогів залишається
відкритим. Незважаючи на значний потенціал теоретичних досліджень з питань інновацій в освіті, недостатня
увага приділяється розвитку саме творчого потенціалу
вчителя. В свою чергу, в педагогічних інституціях існує
думка про те, що лише керівник може створити ситуацію
успіху, що сприятиме розвитку творчого потенціалу
педагога.
Аналіз досліджень і публікацій. Вітчизняні вчені
досліджували різні аспекти діяльності процесу управління
в закладах освіти. Зокрема, наукові основи управління
підвищення кваліфікації педагогічних працівників
профтехосвіти досліджував В. Олійник [2]. Підготовку
керівників шкіл до управлінської діяльності вивчала
Т. Сорочан [4]. Менеджмент соціальної роботи розглянуто в працях Г. Тимошенко [5]. Соціологію управління
вивчав Ж. Тощенко [6].
Мета статті – визначити особливості процесу управління творчим потенціалом працівників закладів загальної
середньої освіти.
Виклад основного матеріалу. Аналіз стану творчого
потенціалу вчителя на сучасному етапі розвитку освіти
дозволяє виокремити такі тенденції:
а) в управлінні освітнім процесом: прагнення до
розширення варіативної частини змісту навчальних
програм; впровадження в освітній процес зарубіжних
педагогічних технологій; перевантаженість інформації,
що подається через Інтернет і робить педагогічно

неконтрольованим зміст її впливу на інтелектуальний і
моральний розвиток особистості; поширення комп'ютерних технологій у процесі навчання та їх неадекватне
дидактичне та методичне забезпечення;
б) в управлінні виховним процесом: відсутність чіткої
виховної концепції, аморфність і еклектичність змісту
виховання; втрата моральних орієнтирів та орієнтація на
цінності суспільства споживання; зниження загального
фізичного і психологічного здоров'я дітей; зменшення
виховного впливу на дитячі громадські організації;
відсутність особистого позитивного прикладу в умовах
сімейного виховання;
в) в управлінській діяльності керівників: прагнення до
створення комплексів поєднаних спільною стратегічною
освітньою метою; конкуренція закладів освіти різних
типів і форм власності на основі поліпшення якості
освітніх послуг; відмова керівників освітніх закладів від
принципів авторитарної, зунної педагогіки і, навпаки,
впровадження принципів демократизму і децентралізації;
активізація суспільних і державних зусиль щодо виходу
освіти на рівень міжнародних стандартів якості; прагнення керівників оволодіти технологіями управління
закладами освіти й менеджменту освітніх інновацій;
схвалення принципів інновації педагогіки, гуманістичного, демократичного управління; посилення конкурентоспроможності освітніх закладів різних типів і форм
власності на основі розширення освітніх послуг і
розвитку творчої діяльності педагогічних колективів [4].
Розвиток творчого потенціалу, як і будь-який
розвиток, передбачає закономірні, доцільні, об'єктивно
необхідні, керовані зміни, що приводить до досягнення
якісно нових результатів діяльності.
Система управління розвитком творчого потенціалу
працівників будується на основі загальних положень
теорії управління і включає в себе наступні основні
елементи: концепцію, мету, місію, закономірності,
методи, технологію і структуру управління. Вона має
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бути динамічною і детермінованою, тобто швидко реагувати на зміни навколишнього середовища і забезпечувати
взаємозв'язок елементів.
Основою системи управління є її концепція. Основоположною ідеєю управління розвитком творчого потенціалу педагогічних працівників є концепція управління
персоналом, яка в даний час орієнтована на зростаючу
роль особистості, знання її мотиваційних установок,
вміння їх формувати і направляти відповідно до завдань,
що стоять перед сучасною освітою [2].
У визначенні мети управління розвитком творчого
потенціалу необхідно виходити зі стратегічної мети
освітньої організації, тому що її розвиток спрямований на
підвищення ефективності діяльності всього закладу
загальної середньої освіти.
Управління творчим потенціалом неможливе без
усвідомлення місії закладу загальної середньої освіти.
Місія – це роль, яку відіграє освітня організація в конкретних соціально-історичних умовах. Місія є своєрідним
орієнтиром в організації управління розвитком творчого
потенціалу педагогічних працівників і знаходить своє
відображення в керівних документах, доводиться до
відома працівників і споживачів освітніх послуг.
При побудові процесу управління розвитком творчого
потенціалу не можна забувати і про закономірності
управління, в рамках яких реалізуються відносини між
різними елементами управлінської системи. Дослідження
провідних науковців і практиків в цій галузі дозволяють
виділити основні закономірності управління персоналом в
цілому і зокрема управління розвитком творчого
потенціалу. До них належать:
 відповідність системи управління цілям, особливостям, стану та розвитку закладу загальної середньої
освіти;
 системне
формування управління розвитком
творчого потенціалу;
 пропорційне поєднання сукупності підсистем і
елементів системи управління;
 пропорційність організації та управління;
 зміни складу і змісту функцій управління творчим
потенціалом;
 мінімізація числа ступенів управління.
Управлінський вплив на педагогічних працівників з
метою досягнення певних цілей здійснюється за допомогою методів. У практиці управління зазвичай одночасно
застосовують різні методи і їх поєднання, які гармонійно
доповнюють один одного, знаходяться в стані динамічної
рівноваги. Теорія управління виділяє наступні методи:
адміністративні, економічні, соціальні та психологічні.
Вони розрізняються способами впливу.
В управлінні розвитком творчого потенціалу педагогічних працівників необхідно враховувати всі методи, так
як адміністративні – мають направляти і управляти,
економічні – стимулювати, а соціально-психологічні –
створювати творчу атмосферу в колективі і регулювати
відносини в ньому.
В системі управління педагогічним колективом
соціально-психологічні методи є основними і виступають
як комплексні. Дослідниця Н. Іванова вважає, що саме
вони багато в чому визначають змістовий аспект
управління і задають вектор розвитку всім іншим методам
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впливу. Вчена звертає увагу на те, що поряд з
економічним стимулюванням сьогодні у світовій практиці
управління широко використовується стимулювання
творчою працею, більшою соціальною захищеністю,
якістю соціального впливу, почуття соціальної причетності до справ організації тощо [1].
Таким чином, використовуючи в комплексі методи
управління, можна створити сприятливі умови для
реалізації можливостей постійного складу персоналу і
розвитку його творчого потенціалу.
Технологія наповнює процес управління конкретними
способами і засобами здійснення управлінської діяльності
для досягнення результату. За визначенням соціолога
Ж. Тощенко, «це найважливіший елемент управління,
засіб перекладу мови намірів на конкретну мову практики
управління» [6].
Технологія управління розвитком творчого потенціалу
відноситься до типу соціальних технологій. Особливість
соціальної технології полягає в умінні ефективно організувати діяльність колективу, розкрити його потенційні
ресурси і можливості, спрямувати їх на підвищення
результативності роботи освітньої організації. Отже,
управління розвитком творчого потенціалу необхідно
будувати на основі вивчення потенційних творчих
можливостей співробітників і мотивів, що спонукають їх
до творчої діяльності.
Найважливішою частиною будь-якого процесу є його
структура. Структура управління має бути цілеспрямованою, раціональною, надійною та ефективною. Організаційна структура відображає склад і співпідпорядкованість взаємопов'язаних ланок управління та створюється для забезпечення координації та контролю діяльності всіх підрозділів і працівників. Організаційна
структура управління розвитком творчого потенціалу має
будуватися відповідно до виконуваних функцій
Слід зазначити, що знання і творчий потенціал
педагогічних працівників стають головним чинником
ефективності роботи освітньої організації, без якого
прогрес останнього стає практично недосяжним
завданням, незалежно від обсягу коштів, інвестованих в
обладнання і технології.
Сучасні менеджери повинні використовувати нові
методи та інструменти, що дозволяють оптимально використовувати творчий потенціал педагогічних працівників
для досягнення поставлених цілей. В той же час керівнику доводиться робити непростий вибір: що принести в
жертву – творчі ідеї або високу керованість? Створити в
організації чітку систему управління, яка одночасно
стимулює творчість, дійсно дуже непросто. Творче ставлення до роботи здатне стати найпотужнішим джерелом,
що підживлює розвиток освітньої організації [1].
Творчий потенціал пов'язаний з практичною діяльністю людини і оцінюється в залежності від того, як він
впливає на цю діяльність. Творчий потенціал персоналу,
його соціальну роль, тобто дії людини від мети до
результату, можна зрозуміти і оцінити тільки виходячи із
загальної системи організації освітнього закладу. Реалізація творчого потенціалу кожного педагога знаходиться
всередині людини і виноситься зовні через самореалізацію особистості. Творчий потенціал кожного співробітника реалізується в повній мірі тільки в тому випадку,
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якщо він ідентичний потребам освітньої організації в
цілому.
Для того щоб можна було відповідати не тільки за
цілі, а й за результати діяльності закладу освіти, необхідні
знання того, як використовувати творчий потенціал
педагогічних працівників та як його оцінити.
Найбільше сприяє розкриттю творчого потенціалу
педагогічних працівників демократичний стиль управління, оскільки він передбачає делегування відповідальності і значний ступінь свободи і в той же час встановлює
певні рамки, що визначають узгодженість загальних
зусиль, дозволяє контролювати процес, забезпечує чіткість
адміністрування. Керівник, який вибирає демократичний
стиль управління, підтримує творчу ініціативу, сприяє
організації креативного процесу, а часто і сам служить
надихаючим прикладом для своїх співробітників. Можна
припустити, що найбільш ефективним в управлінні
творчим потенціалом освітньої організації є інноваційні
заходи, тобто заходи, в яких використовуються нові,
більш досконалі та ефективні принципи досягнення
результатів [3].
Для того щоб педагоги могли повною мірою розкрити
свої таланти і направити їх на користь освітньому
процесу, в закладі освіти має бути створене особливе
творче середовище, основними характеристиками якого є
відкритість новому, підтримка інновацій; довіра й
співпраця на всіх рівнях; демократичний стиль управління, організація професійного спілкування та розвитку.
Шляхи активізації творчого потенціалу працівників
вельми різноманітні. Важливо вміти вибрати ті з них, які
відповідають специфіці кожного конкретного закладу
освіти, його цілям і завданням, кадровому складу. Не
існує універсальних рецептів розвитку творчості
педагогічних працівників – це завдання, яке вимагає від
керівника творчого підходу і високого професіоналізму.
Особливе місце в стимулюванні творчого потенціалу
педагогічних працівників займають і такі форми групової
та індивідуальної роботи, як тренінги та ділові ігри.
Таким чином, для вирішення завдання зі стимулювання творчого потенціалу вчителів можна виділити
кілька загальних, найбільш істотних моментів:
– необхідна побудова організаційної культури творчого типу;
– доцільно використання матеріальних і нематеріальних стимулів, причому нематеріальні стимули повинні
переважати;
– особливе значення мають стимули, орієнтовані на
потреби вищого порядку: у самовираженні, реалізації
власної індивідуальності тощо.;
– стимулювання творчого мислення співробітників
має носити постійний характер, а не бути одиничною
акцією або тимчасовою кампанією.
Шляхи розвитку творчого потенціалу працівників
закладів освіти вельми різноманітні. Важливо вміти
вибрати ті з них, які відповідають специфіці кожного
конкретного закладу загальної середньої освіти, його
цілям і завданням, кадровому складу. Не існує універсальних рецептів розвитку творчості працівників – це
завдання яке вимагає від керівника творчого підходу і
високого професіоналізму [5].
Отже, зараз як ніколи необхідне прийняття креатив-

них, творчих рішень, що вимагає від керівників закладів
освіти створення механізму мотивації творчої праці
персоналу, який поєднуватиме прогресивні методи
впливу на поведінку працівників.
Важливим стимулом для підвищення ефективності
трудової діяльності є чітке бачення подальших перспектив. Йдеться про планування службового зростання в
освітній організації. Безсумнівно, працівник буде прагнути
до найбільш високих результатів, знаючи, що в перспективі
він зможе підвищити свій статус в закладі освіти. З цією
метою в кожній освітній організації необхідно розробляти
план кар'єри працівника. Мотивація до розвитку і підвищення кваліфікації при наявності системи планування
кар'єри зростає, адже кожен педагогічних працівників
розуміє, що без придбання корисних знань і навичок
неможливо підвищити ефективність трудової діяльності.
Освоєння нових знань сприяє не тільки зростанню
ефективності трудової діяльності фахівців, а й бажанням
досягати певних результатів, особистісному зростанню,
задоволенню потреб у повазі.
Отже, вивчення проблеми мотивації і стимулювання
творчих процесів працівників освітньої організації вказує
на необхідність системного розгляду відносини між
співробітниками, взаємозв'язку співробітників із керівництвом, а також між керівниками різних рівнів
управління. Ця система взаємозв'язків має бути націлена
на підтримку відносин творчого типу, заохочувати
самовираження, реалізацію власної індивідуальності, як
педагогічних працівників, так і їх керівників.
Висновки. Виявлено особливості системи управління
творчим потенціалом вчителів та визначено, що система
управління розвитком творчого потенціалу педагогів в
закладі загальної середньої освіти будується на основі
загальних положень теорії управління і включає в себе
наступні основні елементи: концепцію, мету, місію,
технологію, методи і структуру управління. Вона має
бути динамічною і детермінованою, тобто швидко реагувати на зміни навколишнього середовища і забезпечувати
взаємозв'язок елементів. Найбільш ефективними в управлінні творчим потенціалом закладу освіти є інноваційні
заходи, тобто заходи, в яких використовуються нові
принципи продукування надання освітніх послуг.
Таким чином, для вирішення завдання зі стимулювання творчого потенціалу педагогів закладу освіти
можна виділити кілька загальних, найбільш істотних
моментів: 1) побудова організаційної культури творчого
типу; 2) використання матеріальних і нематеріальних
стимулів, причому нематеріальні стимули мають переважати, особливе значення мають стимули, орієнтовані на
потреби вищого порядку: у самовираженні, реалізації
власної індивідуальності тощо; 3) постійних характер
стимулювання творчого мислення співробітників.
Перспективи подальших пошуків у напрямі
дослідження. Стаття не вичерпує проблему організації
процесу управління творчим потенціалом працівників
закладів загальної середньої освіти. Проведена дослідницько-експериментальна робота дає можливість окреслити перспективу подальшої розробки зазначеної теми, а
саме, виявлення прогресивних ідей щодо розвитку
творчого потенціалу вчителів в сучасних українській
закладах загальної середньої освіти.
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ORGANIZATION OF THE PROCESS OF CREATIVE POTENTIAL MANAGEMENT
OF GENERAL SECONDARY EDUCATION INSTITUTIONS
The author of the study, based on the analysis of a wide range of sources, identifies the features of the organization of the
process of managing the creative potential of employees of general secondary education. The publication reveals the general
provisions of management theory, which includes the following main elements: concept, purpose, mission, patterns, methods,
technology and management structure. The researcher draws attention to the methods and tools that allow optimal use of the
creative potential of teachers to achieve the goals of the educational organization.
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ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МОДЕЛІ SIOP
В даній статті визначено поняття, формування комунікативної компетентності майбутніх
фахівців в процесі вивчення іноземної мови із застосуванням моделі SIOP. Визначено, що професійна
мобільність і компетентність взаємозалежні. Окреслено педагогічні умови професійної мобільності
засобами іноземної мови. Виявлено, що процес вивчення дисципліни з іноземної мови направлені на
формування елементів загальнокультурних і професійних компетенцій. Саме сукупність даних
компетенцій в майбутньому визначатиме рівень професійної підготовки майбутніх фахівців, ступень їх
готовності до професійної самовизначеності та професійної діяльності. На основі огляду встановлено,
що модель SIOP надає викладачам чітко визначену практичну модель навчання та визначену іноземними
вченими як найкращу основу для практики викладання іноземної мови,поєднує риси ефективного навчання
в одне ціле, інтегрує іноземну мову з професійною підготовкою.
Ключові слова: комунікативна компетентність, модель SIOP, професійна компетенція, професійна
мобільність, іноземна мова.
Постановка проблем. Знання іноземних мов
сприяє процесу розширення світогляду майбутнього
фахівця, активізації культурного розвитку світу, розуміння інших суспільств і народів, що сприяє культурному
спілкуванню та професійному зростанню та вдосконаленню знань. Безсумнівно, що підхід кожного дослідника
до реалізації цієї проблеми унікальний і має право на її
подальший розвиток. Однією з найважливіших сфер
людської діяльності є професійна діяльність, що робить
актуальним вивчення мобільності фахівців. Формування
компетенцій можливе лише через відповідний досвід і
спілкування. Актуальним стає вивчення професійної
мобільності як інтегрованої характеристики особистості,
що визначає готовність до професійної діяльності. А в
контексті сучасної української освіти це
особливо
актуально при переході до системи підготовки фахівців.
Працюючи зі студентами з різним рівнем базової
підготовки іноземної мови, викладачі змушені шукати
шляхи досягнення успіху у навчанні, створювати стратегії
вивчення іноземної мови з обмеженими знаннями і
водночас навчати студентів, які вже вільно володіють
іноземними мовами та прагнуть покращити їх. Для
вирішення цих питань необхідно внести принципові
зміни у розвиток підготовки викладачів, розробку навчальних програм, навчальних матеріалів та оцінювання.
Метою даної статті є вивчення проблеми формування
комунікативної компетентності моделі SIOP у викладанні
іноземної мови у процесі підготовки майбутніх спеціалістів.
Виклад основного матеріалу. Основною метою
навчання іноземних мов у ВНЗ стає формування та
розвиток умінь і навичок іншомовного спілкування, що
передбачає досягнення студентами такого рівня комунікативної компетенції, який був би достатнім для здійснення
спілкування в певних комунікативних сферах.
Поняття «комунікативна компететність» вперше
вжито Д. Хаймсом в середині 1960-х років. На думку
дослідника, сутність дефініції полягає у внутрішньому
розумінні ситуаційної доцільності мови.

Проблему розвитку комунікативної компетентності в
процесі вивчення іноземної мови досліджено в працях
Л.Биркун, О.Вишневського, І.Зимньої, Г.Китайгородської,
Ю. Паcсова, Т. Сірик та інших. Важливо окреслити думки
науковців щодо необхідності навчання іноземної мови
через вивчення елементів культури, що знаходить своє
відображення в роботах Ю. Пасова, П. Сисоєва, Н. Бібік,
В. Сластьоніна, О. Тернопільської та ін. Варто додати
думку зарубіжних вчених, М.Мескона, Д.Робінсона та
інших, які вважають, що неефективне спілкування часто є
однією з суттєвих перешкод на шляху досягнення успіхів
і стає причиною виникнення проблем у професійній
діяльності.
Процес вивчення дисципліни іноземна мова спрямований на формування елементів загальнокультурних та
професійних компетентностей. Саме поєднання цих
компетентностей у майбутньому визначатиме рівень
підготовки майбутніх фахівців, ступінь їхньої готовності
до професійного самовизначення та професійної діяльності. Розвиток академічної професійної грамотності
студентів засобами іноземної мови на основі впровадження моделі підвищення кваліфікації вчителя (SIOP)
дозволить ефективно підготувати студентів до професійної діяльності в сучасному світі. Формування професійної
мобільності майбутніх кваліфікованих робітників в
умовах єдиного європейського освітнього простору
відкриває нові можливості не тільки для здобуття освіти,
а й для формування європейського ринку праці [4, c.6].
В системі професійної освіти в становленні навчальної
мотивації найважливішу роль відіграють пізнавальні
інтереси і мотиви професійної діяльності. Оскільки
іншомовна компетентність трактується в контексті
професіоналізму, то доцільно розглядати питання формування мотиваційної основи розвитку компетентності в
області іноземних мов з точки зору ролі професійної
мотивації у формуванні мотивації навчання. Професійні
компетенції, що становлять фундамент професійної
компетентності, є фактором формування професійної
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мобільності, а професійна мобільність сприяє формуванню професійної компетентності.
У найзагальнішому вигляді професійна мобільність
характеризує готовність і здатність працівника до
соціально-психологічних і функціонально-статусних змін,
а точніше ‒ до інноваційних перетворень себе і навколишнього соціуму. Очевидно, що розвиток цього якості у
майбутніх фахівців є одним із важливих завдань
професійної школи. Вирішення цього завдання можливе
за умови його сформованості у самих педагогів.
Слід визначити наступні фактори, що сприяють
процесу розвитку міжкультурної комунікативної компетенції у майбутніх фахівців у процесі вивчення іноземної
мови і позитивно впливають на становлення їхньої
готовності до майбутньої професійної діяльності: створення освітнього середовища; стимулювання у студента
потреби у саморозвитку та самовдосконалення; інформаційно-комунікаційні технології, Інтернет.
Вивчення іноземних мов та їх використання як засобу
міжнародного спілкування сьогодні неможливо без
глибокого і різнобічного знання культури носіїв цих мов,
їхнього менталітету, національного характеру, способу
життя, бачення світу, звичаїв, традицій тощо.
Для успішного формування професійної мобільності
необхідно виділити особистісні характеристики, що
забезпечують мобільність людини. До їх числа відносяться активність, комунікативність, креативність, гнучкість, адаптивність. Поняттю «професійна мобільність»
властива категорія адаптації, а саме готовність до
професійної діяльності, оволодіння її змістом і формою на
рівні, достатньому для самостійної роботи, готовність до
прийняття системи цінностей, характерних для даного
прошарку суспільства [2].
Мова людини є засобом осмислення цього світу.
Опанування іноземної мови – залучення до іншої
культури розглядається як діалог двох культур в
загальному форматі міжкультурного спілкування.
Комунікація ‒ це соціально обумовлений процес
обміну інформацією різного характеру та змісту,
переданої цілеспрямовано за допомогою різних засобів і
має своєю метою досягнення взаєморозуміння між
партнерами і здійснюваний відповідно до визначених
правилами і нормами.
Процес міжкультурної комунікації є специфічна
форма діяльності, яка не обмежується тільки знанням
іноземних мов, а вимагає також знання матеріальної і
духовної культури іншого народу, цінностей, світоглядних уявлень в сукупності визначають модель поведінки
партнерів по комунікації. Вивчення іноземних мов та їх
використання як засобу міжнародного спілкування
сьогодні неможливо без глибокого і різнобічного знання
культури носіїв цих мов, їхнього менталітету, національного характеру, способу життя, бачення світу,
звичаїв, традицій тощо. Тільки поєднання цих двох видів
знання ‒ мови і культури ‒ забезпечує ефективне та
плідне спілкування» [6, с.95].
Процеси міжкультурної інтеграції на національному та
міжнародному рівнях зумовили модернізацію змісту
мовної освіти в Україні. Мова виступає як засіб пізнання
картини світу, прилучення до цінностей, що створені
іншими народами [1].
Модель SIOP – це модель підвищення кваліфікації
викладачів іноземної мови, які працюють з лінгвістично
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та культурно різноманітними учнями, визнана ефективною в більшості країн. Його впровадження в українських
вільних економічних зонах сприятиме вирішенню поточних проблем. Модель SIOP надає викладачам чітко
визначену практичну модель навчання та визначену
іноземними вченими як найкращу основу для практики
викладання іноземної мови. Поєднує риси ефективного
навчання в одне ціле, інтегрує іноземну мову з професійною підготовкою.
Метою навчання іноземної мови майбутніх фахівців за
моделлю SIOP має бути оновлення навичок та вмінь, які
дозволяють майбутнім фахівцям ефективно здійснювати
професійну діяльність у своїй сфері. Модель включає
вісім компонентів і тридцять ключових характеристик
ефективності навчання, реалізація яких сприяє розумінню
змісту предмета. Його складові включають підготовку до
занять, побудову передумов, способи адаптації інформації
для учнів, стратегії взаємодії, тактику проведення занять,
оцінку розуміння учнями матеріалу та ефективності
роботи викладача. Кожен компонент виконує від трьох до
шести функцій. Компоненти та функції SIOP демонструють ряд аспектів, які роблять діяльність викладача
ефективною [7, с.16-17]. Модель SIOP поєднує особливості ефективного навчання в одне ціле, інтегрує іноземну
мову з професійним навчанням. І в контексті сучасної
української освіти це особливо актуально при переході до
системи навчання.
Слід визначити наступні фактори, що сприяють
процесу розвитку міжкультурної комунікативної компетенції у майбутніх фахівців у процесі вивчення іноземної
мови і позитивно впливають на становлення їхньої
готовності до майбутньої професійної діяльності: створення освітнього середовища; стимулювання у студента
потреби у саморозвитку та самовдосконалення; інформаційно-комунікаційні технології, Інтернет.
Процес міжкультурної комунікації є специфічна
форма діяльності, яка не обмежується тільки знаннями
іноземних мов, а вимагає також знання матеріальної і
духовної культури іншого народу. Вивчення іноземних
мов та їх використання як засобу міжнародного
спілкування сьогодні неможливо без глибокого і
різнобічного знання культури носіїв цих мов, їхнього
менталітету, національного характеру, способу життя,
бачення світу, звичаїв, традицій тощо.
Для успішного формування професійної мобільності
необхідно виділити особистісні характеристики, що
забезпечують мобільність людини. До їх числа відносяться активність, комунікативність, креативність, гнучкість, адаптивність. Поняттю «професійна мобільність»
властива категорія адаптації, а саме готовність до
професійної діяльності, оволодіння її змістом і формою на
рівні, достатньому для самостійної роботи, готовність до
прийняття системи цінностей, характерних для даного
прошарку суспільства. Розвиток комунікативної компетентності – це тривалий та складний процес. Особливу
складність у викладанні та засвоєнні іншомовної
дисципліни викликає співвідношення предметного курсу
й реального мовного досвіду студентів, процес отримання
знань, оволодіння мовою та безпосереднє її вживання в
реальних мовних ситуаціях.
Добре володіння іноземною мовою дозволяють
майбутньому фахівцю ефективно здійснювати професійну діяльність у своїй сфері: працювати з зарубіжною
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літературою, виступати з доповіддю або повідомленням,
брати участь в дискусії іноземною мовою, виконувати
усний або письмовий переклад літератури за професійним
спрямуванням [5]. Це значно підвищить рівень мовної
підготовки майбутнього фахівця.
Висновки. Важливими факторами компетентності
людини виступають отримана нею якісна освіта, накопичений життєвий досвід, вміння професійно застосовувати
знання на практиці. Формування комунікативної компетентності студентів у процесі вивчення іноземної мови
має певні особливості і потребує комплексного систематичного підходу, постійного вдосконалення змісту навчального матеріалу та практичного впровадження знань.
Успішна реалізація міжкультурної комунікативної компетентності дозволяє встановлювати контакт з іншомовними комунікантами, визнавати їхні культурні цінності.
Застосування моделі SIOP у навчанні іноземної мови
дає велику можливість майбутнім фахівцям ефективно
здійснювати професійну діяльність у своїй галузі. Розвиток академічної професійної грамотності студентів засобами іноземної мови з використанням моделі SIOP
дозволить ефективно підготувати майбутніх спеціалістів
до професійної діяльності в сучасному світі. У найзагальнішому вигляді професійна мобільність характеризує
готовність і здатність майбутнього фахівця до інноваційних перетворень себе та оточуючого суспільства.
Компоненти та функції моделі SIOP демонструють ряд
аспектів, які роблять діяльність викладача достатньо
ефективною. Модель SIOP інтегрує іноземну мову з
професійним навчанням. А в контексті сучасної освіти це
особливо актуально під час навчання. Застосування
моделі SIOP сприятиме створенню умов та методичного
забезпечення для підвищення ефективності навчання
іноземних мов у вищих навчальних закладах; впровадження у навчальний процес інноваційних засобів навчання іноземних мов для мовно та культурно різноманітних
студентів. Фахівці із сформованими професійно-орієнтованими комунікативними вміннями матимуть змогу
здійснювати професійні контакти іноземною мовою в
різних комунікативних ситуаціях, вирішувати професійні
проблеми і завдання, матимуть високий рівень професійної комунікативної компетентності.
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FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE OF FUTURE SPECIALISTS IN THE PROCESS
OF FOREIGN LANGUAGE STUDY WITH THE APPLICATION OF THE SIOP MODEL
The article defines the concept of formation of communicative competence of future specialists in the process of foreign
language study using the SIOP model. It is determined that professional mobility and competence are interdependent. The
pedagogical conditions of professional mobility by means of a foreign language are outlined. It is revealed that the process of
foreign language study is aimed at the formation of elements of general cultural and professional competencies. The
combination of these competencies in the future will determine the level of training of future specialists, the degree of their
readiness for professional self-determination and professional activity. Based on the review, it was found that the SIOP model
provides teachers with a clearly defined practical learning model and identified by foreign scholars as the best basis for
foreign language teaching practice, combines features of effective learning into one whole, integrates foreign language with
training.
Key words: communicative competence, SIOP model, professional competence, professional mobility, foreign language.
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ФОРМУВАННЯ САМОРЕГУЛЯЦІЙНИХ УМІНЬ ПЕДАГОГІВ:
ТРЕНІНГ ОНЛАЙН І ТРЕНІНГ ОФЛАЙН
У статті здійснено порівняльний аналіз тренінгових занять «Секрети професійної саморегуляції
педагога» для учителів, які планувалося реалізувати в аудиторному та дистанційному форматі. Метою
роботи є характеристика практичного досвіду підготовки та проведення методичних тренінгів для
працівників освіти онлайн та офлайн. Авторами вивчено досвід теоретичного обґрунтування й розробки
різних видів тренінгових занять. Аналіз тренінгів здійснено за такими атрибутами: тема, мета, завдання,
засоби, група, приміщення, тренер, структура і тривалість заняття, правила роботи, інтерактивні
методи навчання, атмосфера (взаємодії та спілкування), оцінювання ефективності.
Ключові слова: тренінгове заняття, психокорекційний тренінг, методичний тренінг.
Постановка проблеми. В освітній сфері України
сьогодні переважають тенденції заміни шаблонних
моделей новими, нестандартними, творчими. На перший
план виходять уміння педагогів швидко виходити зі стану
стресу, адаптуватися до частих змін, застосовувати проектне мислення, відкрито й доброзичливо спілкуватися з
вихованцями, їхніми батьками та колегами. Для цього
необхідні ефективні техніки професійної саморегуляції.
Важливу роль у забезпеченні формування саморегуляційних умінь педагогів відіграє модернізація навчальнометодичної роботи, що полягає у стимулюванні фахового
зростання освітян, підвищенні їх професійної майстерності, пошуку нових ефективних форм та методів
підвищення кваліфікації та самоосвіти. «Педагогічному
працівнику, який прагне до особистісного зростання,
самовдосконалення, не обійтися без тренінгових занять,
які можуть стати програмою розвитку ефективних
навичок ключових компетенцій» [1, ст.4].
Внаслідок пандемії COVID-19 все більше видів
підвищення кваліфікації педагогічних працівників відбуваються в режимі онлайн. Саме тому робота присвячена
практичній реалізації підготовки та проведення тренінгових занять для учителів в аудиторному та дистанційному форматі.
Мета статті – охарактеризувати практичний досвід
підготовки та проведення методичних тренінгів для
працівників освіти онлайн та офлайн.
Виклад основного матеріалу. Слово «тренінг»
походить від англійського «to train», що означає «навчати,
тренувати, дресирувати». Поняття виникло у ХІХ ст. в
медицині (як різновид психотерапії), у ХХ ст. набуло
поширення в професійній освіті (як форма навчання) та
практичній психології (як інструмент розвитку людини).
У науковому обігу «тренінг» тлумачиться як заняття, що
передбачає систему вправ, спрямовану на формування й
удосконалення певних навичок та вмінь. «Тренінг» (англ.
train, training) − багатофункціональний метод психологічного впливу на особистість, що виконує перетворю-

вальну, коригувальну, профілактичну та адаптивну
функції. Тренінг як форма навчальної діяльності сприяє
формуванню та розвитку професійно важливих знань,
умінь, навичок, якостей та властивостей особистості; дає
можливість його учасникам розвивати форми професійної
поведінки, пов‟язані з високою саморегуляцією, самоконтролем, упевненістю в собі та своїх силах, відповідальністю і самостійністю. В умовах тренінгу реалізується
фактор власної активності його учасників, оскільки в ході
занять вони постійно виконують різні дії, обговорюють і
відтворюють професійні ситуації» [2].
На жаль, сьогодні немає єдиного підходу до означення
цього поняття. І. Вачков [3] виділяє декілька парадигм
його тлумачення:
1) тренінг як своєрідна «дресура»;
2) тренінг як тренування (у результаті формуються
навички ефективної поведінки);
3) тренінг як форма активного навчання (метою є
передача психологічних знань, розвиток деяких умінь);
4) тренінг як спосіб створення умов для саморозкриття
учасників, пошуку ними способів вирішення своїх
психологічних проблем).
Значний внесок у розвиток теорії та практики тренінгу
зробив К. Левін (1946) [4]. Він запровадив Т-тренінги –
перші тренінгові групи, що були, по суті, навчальними
лабораторіями. На його думку, легше змінювати людей у
групах, ніж кожного з них окремо. Особистість найбільш
ефективно може змінювати свої погляди й установки,
саме знаходячись у групі. Вченим був розроблений
спеціальний підхід до вивчення діяльності груп – «діюче
дослідження». На тренінгах Курта Левіна учасники
навчалися ефективному спілкуванню та взаємодії в групі.
У 50–60-их роках ХХ століття психологи та
психотерапевти усе частіше зверталися до роботи з
групами (К. Роджерс, Ф. Перлз, А. Елліс). Були розроблені перші тренінги розвитку соціальних та життєвих
навичок. Учасники цих занять вчилися керувати емоціями, розвивали критичне мислення.
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У 70-ті роки ХХ століття науковці Лейпцігського та
Йенського університетів (під керівництвом М. Форверга)
розробили соціально-психологічний тренінг. Основним
методом була рольова гра з елементами драматизації. Її
застосування давало можливість сформувати ефективні
комунікативні навички. На таких заняттях, зокрема,
готували керівників промислового виробництва.
У той же період психотерапевт А. Еверетт почав
практикувати групові заняття з розвитку ділових якостей
(наприклад, «Динаміка лідерства»). Це стало поштовхом
до комерціалізації психологічних тренінгів: окремі фірми
побачили користь від застосування знань психологів.
Стартував розвиток «тренінгової культури».
Тренінг досліджували й описували з різних позицій.
Так, Г. Паркер, Р. Кропп, С. Бішоп, Д. Тейлор, Р. Баклі,
Д. Кейлл, Ф. Бурнард, Л. Рай, Е. Крістофер, Л. Сміт
розробили спеціальні тренінги, що націлені на конкретні
завдання, переважно на досягнення успіху в бізнесі.
Ю. Ємельянова, В. Захарова, М. Хрящова, Г. Ковальова,
Л. Петровська, М. Рогинський, А. Ситников, І. Вачкова
значну увагу приділили розробці та проведенню
психологічних та соціально-психологічних тренінгів.
А Н. Зимівець, Н. Лещук, Т. Авельцева, Т. Мірошниченко
та Г. Ковганич розглядали соціально-просвітницький
тренінг, що спрямований на надання інформації,
оволодіння знаннями, формування вмінь, знань і навичок,
які сприятимуть усвідомленому вибору варіантів
поведінки. «Тренінг – це одночасно і цікавий процес
пізнання себе та інших, і спілкування, і ефективна форма
опанування знань, інструмент для формування умінь і
навичок, форма розширення досвіду»[5, с.107].
У педагогічному словнику [6] і дослідженнях, що
стосуються освітньої сфери загалом, поняття «тренінг»
трактується як форма інтерактивного навчання, метою
якого є розвиток міжособистісної та професійної поведінки: «Тренінг – особливий різновид навчання через
безпосереднє «проживання» і усвідомлення виникаючого
в міжособистісній взаємодії досвіду, який не зводиться ні
до традиційного навчання через трансляцію знань, ні до
психологічного консультування або психотерапії»[7, с.11].
Вже у 90-х роках в Україні почала формуватися
національна школа тренінгу. Цьому процесу посприяли
дослідження вчених і практиків Київського національного
університету ім. Т. Шевченка, Інституту психології ім.
Г. Костюка, Інституту соціальної і політичної психології й
інших освітніх і науково-дослідних установ. Різні аспекти
проблеми тренінгу досліджували українські вчені
С.С. Занюк, В.О. Лефтеров, Л.І. Мороз, О.В. Чуйко,
С.І. Яковенко, В.І. Барко тощо.
Я. Б Сікора, поділяючи позицію В. Безпалька, трактує
навчальний тренінг як «педагогічну технологію навчання,
оскільки він має чіткий алгоритм використання та
гарантує досягнення запланованого результату» [8, с.119].
Елементи тренінгу під час вивчення педагогіки застосовувала, зокрема, Н. Сеньовська [9]. Тренінг у педагогіці − це
одночасно: цікавий процес пізнання себе та інших;
спілкування; ефективна форма опанування знань;
інструмент для формування умінь і навичок; форма
розширення досвіду. «Як правило, учасники в захваті від

тренінгових методів, тому що ці методи роблять процес
навчання цікавим, не обтяжливим»[10; С.2].
О. Пометун зазначає, що тренінг як форма інтерактивного навчання – це «взаємонавчання, де учасники
освітнього процесу є рівноправними, рівнозначними
суб‟єктами навчання, розуміють, що вони роблять,
рефлексують з приводу того, що вони знають, вміють і
здійснюють»[11]. Тренінг − це активний метод навчання в
тренувальному режимі роботи, який позитивно впливає
на розкриття й вдосконалення особистісного потенціалу
майбутніх учителів, на коректування засобів впливу
та взаємодії вербального і невербального самовиявлення [12].
Отож, якщо вести мову конкретно про тренінг
для педагогів, то він корисний завдяки можливості
поспілкуватися з колегами в неформальній обстановці,
отримати допомогу від колег (інших учасників тренінгової групи), навчанню як використовувати на практиці
активні та інтерактивні методи групової роботи
(знадобиться у власній фаховій діяльності).
Не існує універсальної класифікації тренінгів. Їх
можна поділити на види залежно від провідної мети,
завдань, контингенту, кількості учасників, тривалості,
наявності одного чи більше тренерів, типу керівництва,
технічного забезпечення тощо. Найчастіше виділяють
особистісні (психокорекційні) та бізнес-тренінги (або
методичні).
Психокорекційний тренінг спрямований на зміни
психічної сфери людини. Кінцевою метою є вдосконалення самосвідомості, поведінки або фахової діяльності
людей (груп). Такі тренінги організовують для підлітків
та їхніх батьків, абітурієнтів, вразливих груп населення
тощо. Можна виокремити такі різновиди:
1) соціально-психологічний тренінг − спосіб розвинути компетентності у спілкуванні;
2) перцептивний тренінг − формування вмінь та
навичок пізнання і розуміння себе й інших;
3) тренінг особистісного росту − робота над глибинними установками, спрямована на духовне і професійне
зростання.
Методичний тренінг – призначений для навчання
фахівців виконання певної роботи, удосконалення навичок, необхідних для конкретної професії або виду діяльності (продажі, переговорний процес, робота керівного
персоналу тощо). Цей вид тренінгів організовується для
педагогів, персоналу фірм та установ тощо.
Тренінги, яким присвячена наша робота, розраховані
на вдосконалення навичок фахової саморегуляції педагогів. Можемо зробити висновок, що це класичні методичні
тренінги (бізнес-тренінги). Основною їхньою відмінністю
є форма проведення: онлайн та офлайн. Відповідно,
спільною є тема, мета, завдання й структура. Відрізняються окремі методи, що спричинено відповідними
формами організації цих занять.
Методичний тренінг «Секрети професійної саморегуляції педагога» було розроблено у вересні 2021 року для
вчителів – учасників крайового форуму освітян «Освіта –
енергія майбутнього» (Тернопільський національний
педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 26
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вересня 2021 року). Оскільки на початку вересня
університет працював у звичайному режимі, тренінг
планувалося проводити «в аудиторії». Однак, на кінець
місяця були запроваджені карантинні заходи і заняття
відбулося онлайн. Відповідно, ці зміни враховувалися під
час організації взаємодії.
Тема, як була вказано вище, – «Секрети професійної
саморегуляції педагога». Мета – сформувати в учасників
тренінгу навички фахової саморегуляції. Це цілком
відповідає основній меті всіх тренінгів для учителів:
набуття нових навичок й удосконалення наявних, що
дасть змогу більш ефективно здійснювати освітній
процес. Завдання теж не відрізняються: систематизувати
розрізнені знання педагогів про фахову саморегуляцію;
сприяти усвідомленому застосуванню ними окремих
саморегуляціних умінь; сформувати навички професійної
саморегуляції (оволодіння методами відключення, переключення, розосередження, відволікання, фізичного навантаження); вдосконалити в слухачів механізм рефлексії.
Дещо відмінні засоби, які передбачалося використати.
Для тренінгу офлайн це: ручка, чисті аркуші в кожного
учасника; презентаційні матеріали (електронна дошка чи
великий екран) в тренера, аркушики із завданнями до
процедури 9. В аудиторії, де проводиться заняття, має
бути «круглий стіл» і достатньо місця для рухових вправ.
Для тренінгу офлайн, зрозуміло, основний засіб −
персональний комп‟ютер або ноутбук, підключений до
мережі Інтернет (в кожного учасника). У тренера, крім
того, − презентаційні матеріали, які можна демонструвати
на екрані.
Як відомо, кожен тренінг має свої «атрибути»: група,
приміщення, тренер, структура і тривалість заняття,
правила роботи, інтерактивні методи навчання, атмосфера
(взаємодії та спілкування), оцінювання ефективності
тренінгу [10].
Передбачалося, що група тренінгу офлайн «Секрети
професійної саморегуляції педагога» включатиме близько
30 осіб (за результатами попередньої реєстрації). Це мало
бути складне заняття (для тренера − зазвичай групи
містять 15-20 учасників, або й менше). Однак, у процесі
роботи до тренінгу онлайн долучилося 22 особи.
За офлайн тренінгом «Секрети професійної саморегуляції педагога» було заздалегідь закріплено приміщення −
аудиторію 74 (головний корпус ТНПУ ім. В. Гнатюка).
Там були всі передумови, щоб уникнути «аудиторного» /
«шкільного» стилів: затишне приміщення з сучасною
інтерактивною дошкою та круглим столом. При тренінгу
онлайн про приміщення, зрозуміло, взагалі не довелося
турбуватися.
Тренером була доцент Н. Сеньовська, кандидат
педагогічних наук. Чимало учасників знали її особисто,
завдяки чому відразу встановилася доброзичлива,
сприятлива для навчання атмосфера.
Друга процедура обох форм тренінгу передбачала
обговорення та погодження із правилами роботи в групі,
яких мав дотримуватися кожен учасник:
1. Активність кожного.
2. Відвертість та щирість. Спробувати говорити те, що
думаєте чи відчуваєте.
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3. Право сказати «Стоп». Якщо один із членів групи не
бажає відповідати на якесь запитання, брати участь у грі
тощо, він піднімає руку і каже: «Стоп».
4. Право власної позиції. Жодні висловлювання учасників не оцінюються як погані чи хороші і не
засуджуються.
Структура обох тренінгів6 і онлайн, і офлайн, була
аналогічною. Для зручності нижче подається структура
тренінгу онлайн. Назви процедур, які були передбачені
для тренінгу офлайн, наводяться в дужках.
1. Розминка: процедура 1. Інформування; процедура 2.
Правила роботи в групі; процедура 3. Криголам
«Знайомство»; процедура 4. Рухова вправа «Нетрадиційне
вітання» («Числа»).
2. Основна частина: процедура 5 «Термінологічна
скарбничка»; процедура 6. «Заглиблення в себе» –
«Внутрішній промінь» («Свічка»); процедура 7. «Втеча
вдалечінь» − «Чарівне місце»; процедура 8. «Фокусування»; Процедура 9. «Перехопи контроль!» − «Тупутупу ногами («Імітація»)»; процедура 10. «Ви готові
діяти!» − «Дайте мені хвилинку».
3. Розрядка: процедура 11. «Дерево» (рухова вправа);
процедура 12. Рефлексія.
В аспекті структури обидва тренінги відрізняються
специфікою рухових вправ. Цілком зрозуміло, що для
тренінгового заняття «перед комп‟ютером» були відібрані
вправи, які можна робити, фактично, не встаючи з місця
(або не відходячи далеко). Зважаючи на загальновідомий
факт «швидкої втоми перед екраном», модифікували
окремі процедури, передбачивши можливість міняти
положення тіла. Крім того, «тренування» саморегуляційних умінь – процес доволі інтимний. Він не передбачає
глобальної взаємодії з іншими учасниками тренінгу,
чимало вправ можна (і треба) виконувати індивідуально,
навіть вимкнувши камеру й/чи заплющивши очі. Це
особливо стосується процедур з елементами дихальної
гімнастики, м‟язевої релаксації. Звісно, що плани було
складено заздалегідь.
У тренінгу офлайн використовувалися методи, спрямовані на стимуляцію взаємодії учасників (і взаємних
обговорень, дій, і спільних руханок). Вони, власне, і
забезпечували взаємодію та активність під час динамічного навчального процесу. Тренінг онлайн був дещо
бідніший на такі способи діяльності. Пояснюється це
дуже просто: взаємодію малими групами через Інтернет
без попереднього консультування всіх задіяних не
організуєш, «масові» руханки теж не зробиш. Було
запропоновано альтернативу: переписку в чаті. Однак,
якби кількість учасників збільшилася, тренеру не вдалося
б вчасно відстежувати різні висловлювання та реагувати
на них.
Тривалість тренінгового заняття планувалося обмежити двома академічними годинами (без перерви). Впродовж тренінгу онлайн вона навіть дещо зменшилася –
щоб учасники-педагоги не втомилися і мали час на
роздуми.
Ефективність методичних тренінгів оцінюється за
двома критеріями:
1) психологічним – позитивними емоціями, відчуттям
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задоволення від проведеної роботи, щирою доброзичливою атмосферою;
2) практичним – набутими знаннями, досвідом, практичними навичками [1; ст.6]
Тренінг вважається успішним, якщо учасники задоволені та мають високу мотивацію застосовування набутих
умінь. Зворотній зв‟язок після процедури 12 (Рефлексія)
завдяки повідомленням в чаті та особистому спілкуванню
після події дав можливість зібрати чимало позитивних
відгуків.
Необхідно також наголосити, що учасник тренінгу
вже не буде постійно діяти за усталеними шаблонами,
оскільки в нього з‟явився новий досвід. Це усвідомлюється не відразу після заняття, іноді результати помітні
через тривалий час (так званий тренінговий ефект).
Висновки. Між тренінгами з формування саморегуляційних умінь педагогів у форматі офлайн та онлайн
існують суттєві відміності. Навіть якщо не враховувати
найочевиднішої – наявності персонального комп‟ютера у
тренера та учасників та досвіду роботи в мережі Інтернет
– модифікуються, перш за все, методи занять, способи
взаємодії, види зворотного зв‟язку. Водночас, зберігається
та сама мета, завдання і структура роботи. Необхідно
зазначити, що, загалом, «тренування» саморегуляційних
умінь – процес доволі інтимний. Він не передбачає
глобальної взаємодії з іншими учасниками тренінгу,
чимало вправ можна (і треба) виконувати індивідуально.
Тому формат онлайн для тренінгів такої тематики
допустимий. Перспективи подальших досліджень доволі
широкі: розробка, порівняння й аналіз різноманітних
форм підвищення кваліфікації педагогічних працівників
(а саме – вдосконалення умінь фахової саморегуляції) у
форматі онлайн та офлайн.
Література
1. Гоменюк Л. Тренінги з педагогічної майстерності
«Вчитель – вічний учень». Рівне, 2017. 64 с.
2. Пляка Л.В. Тренінг. Терміни по алфавіту. Фармацевтична енциклопедія. URL: https://www.pharmencyclopedia.com.ua/
article/6191/trening
3. Вачков И. В. Основы технологии группового тренинга.
Психотехники: учебное пособие. М., 1999. 237с.
4. Левин К. Разрешение социальных конфликтов / Пер. с англ.
Санкт-Петербург : Изд-во «Речь», 2000. 408 с.
5. Мільчевська Г.С., Ель Хатрі Г., Малютіна Н.О. Тренінгова
робота в умовах закладів освіти та у громаді. Педагогіка
формування творчої особистоості у вищій і загальноосвітній
школах. Випуск № 69, Т. 1. 2020. С. 106-110. URL:
http://www.pedagogy-journal.kpu.zp.ua/archive/2020/69/part_1/23.pdf
6. Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Словарь по
педагогике. М.: ИКЦ «МарТ», 2005. 659 с.
7. Вахоцька І.О. Тренінгові технології в освітньому процесі.
Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науковопрактичної конференції Сучасні тренінгові технології для
розвитку особистості: еко-тренінги (14.05 2020). URL:
https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u279/zbirnik_14.05.2020.pdf
8. Сікора Я.Б. Використання тренінгів у професійній
підготовці компетентних фахівців з інформатики. Психологопедагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць

Уманського державного педагогічного університету імені Павла
Тичини / ред. кол. : Побірченко Н.С. (гол. ред) та інші. Умань :
ПП Жовтий, 2011. Випуск 36. 301 с. С. 115-121.
9. Сеньовська Н.Л. Організація лабораторно-практичних
занять з педагогіки з елементами тренінгу. Методичні
рекомендації для викладачів та студентів вищих педагогічних
навчальних закладів / за ред. В.М. Чайки. Тернопільський
національний педагогічний університет імені Володимира
Гнатюка, 2011. 43 с.
10. Методика проведення тренінгів: метод. матеріали /
Департамен. культури і туризму Харк. облдержадмін., Харк. обл.
універс. наук. б-ка; ред.-уклад. Н.М. Грачова. Х.: ХОУНБ, 2013. 18 с.
11. Пометун, О.І. Енциклопедія інтерактивного навчання.
Дніпро: Середняк Т. 2019. 96 с.
12. Федорчук, В.М. Тренінг особистісного зростання.
Навчальний посібник. Київ : «Центр учбової літератури», 2016.
250 с.
References
1. Homeniuk L. Treninhy z pedahohichnoi maisternosti «Vchytel –
vichnyi uchen». Rivne, 2017. 64 s.
2. Pliaka L.V. Treninh. Terminy po alfavitu. Farmatsevtychna
entsyklopediia. URL: https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/
6191/trening
3. Vachkov Y.V. Osnovы tekhnolohyy hruppovoho trenynha.
Psykhotekhnyky: uchebnoe posobye. M., 1999. 237 s.
4. Levyn K. Razreshenye sotsyalnыkh konflyktov / Per. s anhl.
Sankt-Peterburh : Yzd-vo «Rech», 2000. 408 s.
5. Milchevska H.S., El Khatri H., Maliutina N. O. Treninhova
robota v umovakh zakladiv osvity ta u hromadi. Pedahohika
formuvannia tvorchoi osobystoosti u vyshchii i zahalnoosvitnii
shkolakh. Vypusk № 69, T. 1. 2020. S. 106-110. URL:
http://www.pedagogy-journal.kpu.zp.ua/archive/2020/69/part_1/23.pdf
6. Kodzhaspyrova H.M., Kodzhaspyrov A.Yu. Slovar po
pedahohyke. M.: YKTs «MarT», 2005. 659 s.
7. Vakhotska I.O. Treninhovi tekhnolohii v osvitnomu protsesi.
Zbirnyk naukovykh prats za materialamy Vseukrainskoi naukovopraktychnoi konferentsii Suchasni treninhovi tekhnolohii dlia rozvytku
osobystosti: eko-treninhy (14.05. 2020). URL: https://nubip.edu.ua/
sites/default/files/u279/zbirnik_14.05.2020.pdf
8. Sikora Ya.B. Vykorystannia treninhiv u profesiinii pidhotovtsi
kompetentnykh fakhivtsiv z informatyky. Psykholoho-pedahohichni
problemy silskoi shkoly: zbirnyk naukovykh prats Umanskoho
derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Pavla Tychyny / red.
kol. : Pobirchenko N.S. (hol. red) ta inshi. Uman : PP Zhovtyi, 2011.
Vypusk 36. 301 s. S. 115-121.
9. Senovska N.L. Orhanizatsiia laboratorno-praktychnykh zaniat
z pedahohiky z elementamy treninhu. Metodychni rekomendatsii dlia
vykladachiv ta studentiv vyshchykh pedahohichnykh navchalnykh
zakladiv / za red. V.M. Chaiky. Ternopilskyi natsionalnyi pedahohichnyi universytet imeni Volodymyra Hnatiuka, 2011. 43 s.
10. Metodyka provedennia treninhiv: metod. materialy /
Departamen. kultury i turyzmu Khark. oblderzhadmin., Khark. obl.
univers. nauk. b-ka; red.-uklad. N.M. Hrachova. Kh.: KhOUNB,
2013. 18 s.
11. Pometun, O.I. Entsyklopediia interaktyvnoho navchannia.
Dnipro: Seredniak T. 2019. 96 s.
12. Fedorchuk, V.M. Treninh osobystisnoho zrostannia. Navchalnyi
posibnyk. Kyiv : «Tsentr uchbovoi literatury», 2016. 250 s.

Scientific Journal Virtus, December # 59, 2021

29

Senovska N.L.,
Candidate of Pedagogical Sciences, associate professor of department of Pedagogy and Management of Education
of the Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University, ipp56@tnpu.edu.ua
Nestaiko I.M.,
Candidate of Pedagogical Sciences,
associate professor of department of Pedagogy and Management of Education
of the Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University, nestajko_irena@ukr.net
Ukraine, Ternopil
FORMATION OF SELF-REGULATORY SKILLS OF TEACHERS:
TRAINING ONLINE AND TRAINING OFFLINE
The article provides a comparative analysis of training sessions “Secrets of professional self-regulation of teachers” for
teachers, which were planned to be implemented in classroom and distance format. The purpose of the work is to characterize
the practical experience of preparing and conducting methodological trainings for educators online and offline. The authors
studied the experience of theoretical substantiation and development of different types of training sessions. The analysis of
trainings was carried out according to the following attributes: topic, purpose, tasks, means, group, premises, coach, structure
and duration of classes, rules of work, interactive teaching methods, atmosphere (interaction and communication),
performance evaluation.
Key words: training session, psycho-correctional training, methodical training.
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ПРИНЦИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ
У СФЕРІ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ В ЗАКЛАДАХ
ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО МОВНОГО ПОРТФЕЛЯ
У статті представлено технологію мовного портфеля як інтегративного засобу формування
професійно-мовних компетенцій студентів технічного профілю. Уточнено основні поняття
компетентнісного підходу у сфері іншомовної підготовки в немовному закладі вищої освіти та
теоретично обґрунтовано методологічні та технологічні інструменти формування професійно-мовних
компетенцій у системі технічної освіти. Описано «кроки» під час розробки технології Європейського
Мовного Портфеля та проаналізовано міжнародні класифікатори компетенцій фахівців технічного
напряму підготовки. Розглянуто та описано використання професійно-мовного портфеля для студентів
при вивченні іноземної мови за допомогою технології формування професійно-мовних компетенцій на
основі мовного портфеля. Доведено педагогічні умови її реалізації в системі технічної освіти та
розкрито педагогічні перспективи впровадження цієї технології в систему немовної вищої освіти.
Ключові слова: педагогічні умови, технічна освіта, міжнародні класифікатори, компетенції фахівця,
технологія Європейського Мовного Портфеля, формування професійно-мовних компетенцій.
Постановка проблеми. Економічні та соціальні
умови світового суспільного розвитку в епоху глобалізації визначають нові потреби в системі вищої професійної освіти, а саме необхідність підготовки компетентних,
мобільних, конкурентоспроможних фахівців, що зможуть
вирішувати професійні завдання в умовах багатомовного
науково-освітнього середовища. У зв'язку з цим зростає
необхідність підвищення якості іншомовної підготовки у
закладах вищої освіти, у тому числі – за допомогою
реалізації принципів компетентнісного підходу. Не менш
важливою є і розробка принципів практичного застосування Європейського Мовного Портфеля (ЄМП) – інноваційної освітньої технології, що широко використовується в європейській вищій школі. Зокрема, як показує
освітня практика та огляд наукових досліджень в системі
університетської освіти дані питання недостатньо висвітлювалися. Про це свідчить ряд протиріч, що об'єктивно
склалися серед: продиктованими потребами ринку праці
соціальним замовленням на спеціаліста, який володіє
практичними навичками використання іноземної мови
(ІМ) у своїй професійній діяльності та існуючою практикою навчання даному предмету в вищих професійних
навчальних закладах; необхідністю підвищення професійно-мовної підготовки та недостатньою мотивацією до
вивчення іноземної мови у студентів технічних спеціальностей; загальновизнаними методологічними принципами та підходами (особистісним, компетентнісним,
кредитно-модульним) та якістю навчального та науковометодичного забезпечення процесу вивчення іноземної
мови у професійних закладах вищої освіти.
Позначені протиріччя зумовили вибір теми дослідження, проблемою якої є розробка освітньої технології

навчання іноземних мов, що забезпечує спільну
реалізацію компетентнісного, кредитно-модульного та
особистісно-орієнтованого підходів та створює основу
для інтеграції іншомовної підготовки студентів у
контексті їхнього професійного становлення. Метою
дослідження є формування технології мовного портфеля
як інтегративний засіб професійно-мовних компетенцій
студентів технічного напряму підготовки, зокрема використання концептуального, інструментального та діагностичного забезпечення технології мовного портфеля, що
дозволить сформувати професійно-мовні компетенцій
студентів при навчанні іноземної мови. Для досягнення
мети дослідження необхідно виконати такі завдання:
уточнити концептуальні підстави компетентнісно-орієнтованого навчання в системі технічної освіти; розробити
модель професійно-мовного портфеля для студентів
технічного напряму підготовки; розглянути та описати
використання професійно-мовних компетенцій на основі
мовного портфеля та з‟ясувати педагогічні умови її
реалізації в системі вищої освіти; оцінити педагогічні
перспективи впровадження цієї технології у систему
немовних закладів вищої освіти.
Виклад основного матеріалу. Науково-педагогічні
засади формування професійно-мовних компетенцій
студентів у системі науково-технічної освіти на основі
технології мовного портфеля дозволяють проводити
аналіз педагогічної теорії та практики навчання професійної іноземної мови, що визначить можливі шляхи
підвищення якості іншомовної підготовки студентів за
допомогою технологізації компетентнісного підходу.
Зокрема, формування мовленнєвих компетентностей
залежить від соціокультурної компетентності, яка
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«передбачає знання й засвоєння студентами системи
національних цінностей та світоглядних уявлень як
частини загальнолюдських, історії матеріальної та
духовної культур у контексті світової комунікації, а також
способів застосування цих знань у комунікативній та
інших видах діяльності» [1, с.137-138; 2].
Тому проблема мовленнєвого розвитку кваліфікаційного викладача закладів вищої освіти останнім часом
стала предметом досліджень вітчизняних науковців.
Окремі аспекти та шляхи формування мовлення
розглядалися у працях Т. Гриценко [3], І. Омельченко [4],
Л. Осадча [5], А. Пасічник [6], Л. Шеремета [7] та інших.
Проблемам формування мовної особистості приділили
велику увагу в дослідженнях Н. Бородіна [8], С. Каленюк
[8], Л. Паламар [9], М. Пентилюк [10], Г. Шелехова [11] та
ін. Проте, необхідно зазначити, що технології Європейського Мовного Портфеля особистості недостатньо вивчені у вітчизняній лінгводидактиці, але досліджен-нями
даної тематики займались вітчизняні та зарубіжні автори
щодо впровадження технології Європейського Мовного
Портфеля в процес навчання такі, як О. Луніна [12],
С. Ніколаєва [13], Н. Ягельська [14], C. Helen [15] та інші.
На сучасному етапі розвитку закладів вищої освіти
метою освітнього процесу стає придбання студентом
певних професійно-значущих компетенцій, засобом формування яких виступає модуль, а системою обліку
трудомісткості навчання – кредити, що нараховуються за
освоєння кожного модуля. Компетенції називають «ідеальним інструментом Болонського процесу», адже вони
дозволяють забезпечити сумісність програм підготовки,
переходити від орієнтації на «вхідні» показники до
орієнтації на результат, спрощувати запровадження нових
форм освіти та сприяти у майбутньому працевлаштуванню фахівців [16]. У науковій літературі існує значна
кількість класифікацій компетенцій, які обумовлені
різними цільовими установками. В якості базових
іншомовних компетенцій в умовах немовного закладу
вищої освіти розглядають види компетенції: комунікативний, лінгвогуманітарний, професійний, міжкультурний, соціокультурний, культурологічний. Зокрема, використанню даних видів дозволяє краще орієнтуватись у
суспільстві та працювати у своїй професійній діяльності.
Виходячи з актуальних потреб немовної вищої освіти, у
контексті нашого дослідження, виділено та проаналізовано професійно-мовні компетенції, під якими розуміємо
практичну здатність і готовність до окремих видів
професійної діяльності в умовах полімовного середовища.
Відповідно, розвиток професійно-мовних компетенцій
випускника закладу вищої освіти стає основою для
формування професійно-мовної компетентності, або
сукупності професійно-значущих якостей особистості
фахівця, які забезпечують йому можливість успішної
діяльності у сфері професійного іншомовного спілкування. Для ефективного формування професійно-мовних
компетенцій в умовах немовної вищої освіти викладачами
кафедри іноземної мови постає необхідність застосування
інноваційних освітніх технологій, орієнтованих на
реалізацію компетентнісного підходу. Однією з таких
технологій є технологія Європейського Мовного Портфеля, що була розроблена експертами Ради Європи та
впроваджена в країнах Європи.
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У матеріалах Ради Європи, Європейський Мовний
Портфель визначається як пакет лінгводидактичних матеріалів та робочих документів, відповідних до загальноєвропейських стандартів та призначених для моніторингу,
оцінки та самооцінки іншомовних умінь та навичок
студентів при навчанні іноземної мови. Наявність у
структурі Європейського Мовного Портфеля рівневої
системи дескрипторів сприяє індивідуалізації та диференціації навчання, що робить процес моніторингу у сфері
іншомовної підготовки зрозумілим і прозорим для будьякого контингенту у будь-якій європейській країні. Розроблена на концептуальній основі Європейського Мовного
Портфеля технологія професійно-мовного портфеля
(ПМП) для студентів технічного напряму навчання базується на загальноєвропейських алгоритмах проектування
компетентнісно-орієнтованих програм та може застосовуватися для будь-якої спеціальності в системі наукової
освіти в контексті інтеграції компетентнісного, кредитномодульного та особистісно-орієнтованого підходу до
навчання. [17].
Під час розробки технології Європейського Мовного
Портфеля «кроки» європейського алгоритму проектування набули наступного вигляду, які представлені більш
детально у таблиці 1.
Таким чином, з метою виділення професійно-мовних
компетенцій, розглянуто основні «кроки» європейського
алгоритму проектування у будь які сфери діяльності
майбутніх фахівців, що дозволять зрозуміти необхідність
використання даної технології.
Таблиця 1
«Кроки» європейського алгоритму проектування
щодо розробки технологій Європейського Мовного
Портфеля
Кроки
Опис
1. Визначення по- Включає потреби професійного спілкутреб академічного та вання в основних професійно-значущих
професійного спіл- для даного напряму сфери діяльності
кування майбутніх
фахівців
2. Визначення акаде- Розглядаються основні професійні промічних та професій- філі майбутніх фахівців та відповідні їм
них напрямів-профі- комунікативно-мовні та професійнолів.
мовні потреби. При цьому було виділено три незалежні сфери професійномовної діяльності: дослідницька, науково-організаційна та загальногромадянська.
3. Ідентифікація ре- Включає розробку дескрипторів профезультатів навчання. сійно-мовних компетенцій за аналогією
до дескрипторами європейської шкали
рівнів, а також чітке планування процедур моніторингу та оцінки у професійно-мовній сфері, включаючи коригування рівнів самооцінки студентів, яка може
бути як завищеною, так і заниженою.
4. Виявлення профе- Наявність дескрипторів загально-мовсійно-мовних ком- них компетенцій у структурі Європейпетенцій.
ського Мовного Портфеля та опис потреб технічного напряму навчання на
основі стандарту, що дозволить сформулювати дескриптори професійно-мовних
компетенцій студентів для рівнів
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5. Упорядкування
цільових модулів
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Розробка цільових практико-орієнтованих навчальних модулів за курсом
ESP (English for Special Purposes) у
складі навчально-методичного комплексу «Формування професійно-мовних
компетенцій
студентів
технічного
профілю за технологією "Мовного
портфеля"

Якщо необхідно ідентифікувати результати навчання
важливим кроком буде розробити дескриптори професійно-мовних компетенцій за аналогією до дескрипторів
європейської шкали рівнів, а також чітко планувати
процедуру моніторингу та оцінки у професійно-мовній
сфері, включаючи коригування рівнів самооцінки
студентів, яка може бути як завищеною, так і заниженою.
Аналізуючи дані низки міжнародних класифікаторів
компетенцій фахівців технічного профілю виділимо такі
професійні компетенції, які одночасно присутні у кількох
класифікаторах, і розподілимо їх за групами, об'єднавши
компетенції, найбільш значущі для кожної сфери та
адаптувавши їх до потреб мовного середовища. Таким
чином, розглянемо використання професійно-мовні
компетенцій фахівців технічного профілю та використання у професійній діяльності [18, с.13]: пошукова компетенція – здатність збирати, аналізувати та інтерпретувати
автентичну інформацію; бібліографічна компетенція –
робота з автентичною науковою літературою, стеження за
науковою періодикою, вміння уявити наукову інформацію на іноземній мові у вигляді наукових повідомлень,
доповідей, рефератів; розрахунково-обчислювальна компетенція – уміння моделювати та вирішувати завдання на
іноземній мові та вміння проводити обчислення, представляти та інтерпретувати графічну інформацію; когнітивна компетенція – вміння визначати та формулювати
проблеми на іноземній мові – здатність розуміти теоретичний матеріал, інтегрувати знання, вміння та застосувати відповідні принципи і закони при вирішенні
проблемних ситуацій; компетенції критичного та аналітичного мислення – здатність вирішення проблем у
новому мовному середовищі, тобто у ширших контекстах,
формулювати нові завдання, вміння критично оцінювати
отримані дані, подавати складну інформацію таким
чином, щоб співрозмовник розумів дану тематику, робити
логічні висновки щодо діяльності та здатність аналізувати
і оцінювати наукову сферу з погляду її природи та
контексту; медіакомпетенція – включає застосування
новітніх та інформаційних технологій, а саме комп‟ютер,
телефон, тобто навички комунікація в науковопрофесійному медіа середовищі.
На основі модульно-рейтингового підходу у закладах
вищої освіти зроблено структурування практико-орієнтованих навчальних модулів, розрахованих на рівні володіння мовними компетенціями, тобто знання іноземної
мови на рівні В1 та В2 по загальноєвропейській шкалі,
розроблено оціночний інструментарій (бально-рейтингова
система оцінки всіх видів роботи з окремих аспектів мовної діяльності, матеріали для тестування, анкетування).
Розглянемо (табл. 2), які типи завдань та вправи
необхідно використовувати для кожної вищезазначеної
компетенції та доповнимо ще декілька найменувань, які
не були представлені вище.

Таблиця 2
Класифікатор типів завдань, спрямованих на
формування окремих професійно-мовних компетенцій
Найменування
Типи завдань та вправ
компетенції
1. Пошукова компе- Вправи на пошук заданої автентичної
тенція
інформації за спеціальною тематикою,
ключовими словами, поняттями та
термінів та ін.
2. Когнітивна компе- Вправи на висунення гіпотез, формутенція
лювання проблем тощо;
3. Бібліографічна ко- Вправи на підбір автентичних бібліомпетенція
графічних джерел з даної тематики та
складання анотацій до публікацій;
4. Медіакомпетенція Завдання на розвиток навичок складання медіа повідомлень та форму-вання
вміння роботи на іншомовних форумах;
5. Лабораторна ком- Вправи на ознайомлення з автентичною
петенція
документацією та методиками проведення експериментів;
6. РозрахунковоЗавдання, що формують вміння поясобчислювальна
нювати хід рішення завдань іноземною
компетенція
мовою та ознайомлення з міжнародними системами вимірів;
7. Аналітичне мис- Завдання на порівняння, узагальнення,
лення
аналіз
та
синтез
автентичної
інформації;
8. Критичне мисле- Завдання на зіставлення та оцінку
ння
автентичної інформації та вміння застосовувати її в нових умовах.
Таким чином, можна побачити необхідність застосування професійно-мовних компетенцій у закладах
вищої освіти, а саме як застосування вправ у навчанні
іноземною мовою впливають на розвиток професійних
компетенцій.
З огляду на високі вимоги до випускників немовних
спеціальностей щодо професійно-практичного володіння
іноземними мовами актуальними є питання розроблення
модулів, організаційних форм, оціночного інструментарію та організаційно-педагогічних механізмів навчання
студентів іноземної мови для подальшого її використання
у фахових цілях. Технологія професійно-мовного портфеля для студентів передбачає різноманітні процедури
забезпечення якості мовної освіти, включаючи моніторинг, оцінку та коригування мовної поведінки студентів
на основі застосування модульно-рейтингової технології,
проектування індивідуальних освітніх траєкторій та
розвитку навичок рефлексії та самооцінки [14, с.7].
Структурно-змістовне наповнення навчальних модулів
передбачає реалізацію наступних принципів:
– підбір автентичних матеріалів здійснюється залежно
від типу формування професійно-мовних компетенцій у
межах конкретної профілізації. Відповідно, до матеріалів
модульного курсу належать курси лекцій, завдання з розвитку читання, слухання, письма та аудіювання, матеріали актуальних наукових та науково-популярних сайтів;
– критерії формування професійно-мовних компетенцій визначалися виходячи з потреб багаторівневої освіти:
на підготовку бакалаврів – для розрахунку рівня В1, а для
підготовки магістрів – для розрахунку рівня В2.
– діагностика результатів передбачає систему балів
всіх самостійних видів діяльності, що входять до
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структури професійно-мовного портфеля, а також
регулярне індивідуальне оцінювання та коригування
мовного досвіду студентів викладачем, виходячи з потреб
їх мовного та професійного вдосконалення.
Для визначення рівня сформованості іншомовних
компетенцій застосовується два методи діагностики.
Перший метод – тестування, тобто за результатами
тестування проводимо оцінювання студентів розроблене
за технологією професійно-мовного портфеля [19], та
другий метод – анкетування, який необхідно проводити з
урахуванням самооцінки студента, а саме кількісні та
якісні критерії.
Зростання кількісних критеріїв формує підвищення
якісних показників, таких як сформованість позитивної
мотивації до вивчення іноземної мови та прагнення до
оволодіння загальномовними, професійно-мовними та
соціокультурними компетенціями. У практичному плані
це виявилося в тому, що збільшилася кількість студентів,
які беруть участь у конференціях, читають додаткову
літературу та готові виконувати творчі завдання для свого
наукового росту. За ініціативою студентів були записані
на електронних носіях додаткові матеріали з тематики
модульного курсу. Студентами елективних груп здійснювався підбір автентичних матеріалів та бібліографічних
джерел, необхідних для участі у студентських науковопрактичних конференціях, виконання курсових та
дипломних робіт. Таким чином, можна побачити, що
цілеспрямоване формування професійно-мовних компетенцій на базі технології мовного портфеля дозволяє
оптимізувати процес професійної іншомовної підготовки
студентів технічного профілю.
Висновок. Технологія професійно-мовного портфеля
спрямована на реалізацію механізму формування професійно-мовних компетенцій студентів технічних спеціальностей, що сприяє підвищенню якості іншомовної
професійної підготовки студентів, створює умови для
оптимального відбору та структурування автентичного
матеріалу, моніторингу, оцінки та корекції результатів
навчання на основі автономії, рефлексії, індивідуальноорієнтованої організації навчального процесу та встановлення міжпредметних зв'язків. Результати дослідження
підтвердили важливість використання професійно-мовних
компетенцій та професійно-мовного портфеля. Розглянувши професійно-мовні компетенції зазначимо, що вони
є дуже важливими для майбутніх фахівців, зокрема
відбувається набуття необхідних знань, вмінь та навиків у
студентів закладів вищої освіти, що в свою чергу, впливає
на подальше працевлаштування та життя в цілому.
Подальшим напрямом дослідження є розробка концептуальних основ компетентнісно-орієнтованого навчання
іноземної мови з метою створення на цій основі
універсальної моделі мовної освіти у немовному закладі
вищої освіти.
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IMPLEMENTATION PRINCIPLES OF THE COMPETENT APPROACH IN THE SPHERE
OF FOREIGN LANGUAGE TRAINING IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS BASED ON THE
TECHNOLOGY OF THE EUROPEAN LANGUAGE PORTFOLIO
The article presents the technology of the language portfolio as an integrative means of forming professional language
competencies in the technological field. The basic concepts of the competence approach in the field of foreign language
training in a non-language institution of higher education are specified and methodological and technological tools of the
professional-language competences formation in the system of technical education are theoretically substantiated. The "steps"
during the development of the technology of the European Language Portfolio are described and the international classifiers
of the specialists` competencies in the technical field of training are analyzed. A model of professional-language portfolio for
students studying a foreign language with the help of technology of the professional-language competencies formation on the
basis of language portfolio has been developed. The pedagogical conditions of its implementation in the system of technical
education are proved and it is revealed the pedagogical prospects for the introduction of this technology in the system of nonlanguage higher education.
Key words: European Language Portfolio technology. the professional language competencies formation, pedagogical
conditions, technical education, international classifiers of the specialist competencies.
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THE MODERN VIEW OF AMERICAN LITERATURE
One of the basic principles of modern American literature is the description of the reality in social, political
and economic terms, as well as to show this reflection in the cultural context. It is interesting that the authors
emphasize the aesthetic context being one of the important conditions for the reflection of reality, thereby show
the American reality on more vivid and realistic images, in other words, consider to influence the readership.
The American researcher Warner Berthoff gave the description of modern American reality reflecting the core
of reality in a familiar and local dialect as "the creation of a special direct atmosphere". In this regard, a
number of writers considering the reflection of reality as the main priority in their work, preferred different
writing methods, when some of them considered the aesthetic principles of realism to be correct, while others
chose the modernist interpretation as the ideal form. Beginning from the middle of the last century,
postmodernist interpretation has emerged in the American literature as the most realistic candidate for the
reflection of reality, including The Beat Generation, the Black Humor literary school and many authors who
have embraced the aesthetics of postmodernism.
Key words: postmodernity, American reality, black humor, freedom, the theme of war.

The statement of a problem. Allen Walter wrote in
the section "The Urgent West" of his work "Tradition and
Dream" about the American novel of the last century and
emphasized that its main feature was to describe the real face
of life [1; c.259]. In this regard, the researcher noted the
social, political and public problems raised in the American
novel as important conditions that affect human life,
emphasizing the parallel development of the American novel
with the English novel. The main line of the works trying to
show all sections of society from simple American families
was the reflection of the American reality in all its
shortcomings. The writers revived all the ugliness of the
rapidly changing century and spoke about human tragedies
subjected to moral and physical violence in the face of social
conflict. Allen Walter also classified real Americans as
heroes of literary works, spoke in favor of the principle of
realistic description emphasizing its exceptional role in
opening new "writing horizons" [2; c.606].
Jane Benardet wrote in her work “American realism” that
the opposite of reality is in true and correct description of
life [3; c.530]. This principle was almost the motto of
American writers and one of the important conditions of
artistic and aesthetic meetings. As if the continuation of this
idea, Winfried Fluk notes the reflection of reality "as an
author's strategy in incorporating elements of disorder into
social problems and establishing social order." The
researcher considers that the reader shall see the familiar
world, in turn this world would change it too [4; c.568].
The statement of the main material. Social and ethical
issues were almost the leading themes in American
literature. Writers such as Wilson, Berke, Cowley, Newton
Arvin and Mattison sought ways to maintain a balance
between ethical, social and moral issues and were interested

both in the analysis of the work and its delivery to the
readers. The above-mentioned writers preferred to distribute
such works on a large scale in order to solve social and
moral problems. The authors of the British encyclopedia,
noting these factors add "Mark Twain's sharp humor" to this
class in the reflection of reality [5, p.320]. It is worthy to
note that being one of the means of expression of laughter –
humor is one of the leading principles of American realist
literature. The use of humor beginning from Mark Twain‟s
creativity and becoming a tradition in American prose was
usually the most appropriate means of expression in the
description of reality.
Priscilla Wald writes in her book on American culture
and its narration forms that since the establishment of the
projects "We - people" and "We", its creators have hesitated
between the expression of these two words, seeking an
answer to the question of how to express in words of being
an American [6].
The concept of „American‟ was given new meanings in
the late nineteenth and early twentieth centuries and
eventually this notion led to the reconsideration of the
traditional narrative of the history of American literature. As
a result, it was marked as an important period giving a push
to the uniqueness of American culture, which in turn was
determined by the American identity, lifestyle and sociopolitical role it played. The researcher emphasizes in his
book that Frederick Douglas, Herman Melville, Harriet
Wilson, Gertrude Stein and others played an exceptional role
among the writers embodying the American reality.
Beginning from the Supreme Court of the nineteenth century
to Jim Crow, to the immigration law of the early twentieth
century, those who created the concept of “American” from
Abraham Lincoln's political speeches to Woodrow Wilson's
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historical writings measured legal, political and historical
paradoxes by American identity. Based on all these factors,
Priscilla mentions Wald Melville's "Pierre," Wilson's "Our
Negro," and Duban's "The formation of the Americans" as
the works playing a major role in the creation of the
American people. And he called these works the basic books
of American culture and literature. It is interesting that the
researcher described real America in this work and noted
that this method of description was the right way to study
Americans [7; p.462].
The approach of the writer Philip Roth in the article
"Writing American Fiction" to the description of American
reality is also interesting. Philip Roth wrote that the longing
for the description of reality is the way to write fiction. But
why aren‟t we squeamish about while describing the real
face of life? Apparently, this is due to the fact that the
betrayal and indecency in American public life is deeper, it
is deeper than human nature, it is in the life of that country.
That is why Philip Roth spoke about American reality, the
American lifestyle and the human conflict with the problems
of the society in the works of such great American writers as
Soul Bellou and Bernard Malamud and wrote that the writer
should take into account the whole reality in the realities of
life.
A literary critic, essayist and prose writer Edmund
Wilson is one of the authors describing the American reality
with pinpoint accuracy. Giving him the award of the
President's Medal of Freedom was a worthy value to free
speech and realistic description. Such works as "Travels In
Two Democracies", "A Piece of My Mind", "Night
Thoughts", "The Shock of Recognition", "Memoirs of
Hecate County", "Thought of Daisy", "The Little Blue
Light" and "The Crime in the Whispering Room” by
Edmund Wilson, the most eminent representative of
American literature and literary criticism as a herald of the
real picture are considered the best examples of realistic
description.
A prominent figure in twentieth-century realist literature
and awarded by Nobel laureate in literature and having
special place in the American literature John Steinbeck is the
author of such works as “The Grapes of Wrath”, “Of Mice
and Men” and “East of Eden”. The literary criticism stating
that it is very difficult to meet a writer describing the as
natural as he does is also justified .
In the example of the Joads family, the writer describes
the hard and arduous life of the average American and shows
how his last hope was dashed. Like many American families
seeking work in California, the Joads face a bitter reality and
their desire to find work in California and to live as humans
is shattered by American reality. The metaphor in the novel
"The Grapes of Wrath" clarifies the problems raised in the
work: "The grapes of wrath grow in people's hearts, they are
heavy grapes and they are about to mature".
The hopes, dreams, and expectations of building a farm
and living of a family considering California as a part of
paradise meet with the real face of reality. Almost all the
characters in the novel create their own ideal worlds about
California, but realize their tragedy when meeting with

reality. California was a place where agriculture was
development and therefore, the characters of the work
knowing how to farm wanted to settle and get a job there.
The Joads worked in the field of agriculture and want to
continue their works there, but the reality in California drags
them into a miserable life. The hopes of the family always
looking for a job and every time seeing that their work is
valued for small money are dashed. That is why their lives
are turned into the lives of starving unemployed vagrants.
California turns from a place where dreams come true into a
place where dreams are dashed for Joads.
Being the image of abundance, America is erased from
the memory of Joads and they see the true face of the life
they are condemned to. The Joad‟s optimistic outlook on life
disappears, but they travel all over California in search of
work and face new tragedies each time. In California, they
witness people living in poverty, and they gradually fall into
this situation. However, despite their starvation, they hope to
find a job dreaming that they will work and eat to satiety one
day. The living conditions described by the author describe
the fate of millions of Americans. The reader sees the bitter
reality that the Joads face, but at the same time thinks about
the socio-economic reasons they confront. The author shows
how agriculture managed by capitalists suppresses and
eliminates free farming, depriving ordinary human life. The
Joads want to safeguard their human qualities, but the reality
becomes its opposite. The Joads dream of their own farm
and want to work and live worthily. But they join the army
of the unemployed people dominated in America. The
American lifestyle destroys these desires. The tragedy of
millions of Americans seems more vivid against the
background of the reality of capitalism in the novel. The
tragedy of the Joads turns into an American tragedy. The
reality of capitalist society in America destroy their human
desires.
The other novel called “Of Mice and Men” by Steinbeck
tells the tragic lives of two workers living in the period of
Great Depression in California. The work is a reflection of
the human tragedy ending with the replacement of human
existential desires such as dreams and fantasies with feelings
of guilt and suffering. The author was awarded by the most
prestigious award of America “New York critics” for this
work.
Though that the topic of the work was related to an
episode of American daily life, in fact, it was about the place
of man in the world and the struggle for identity. As a writer,
Steinbeck understood the socio-political reasons of the
miserable situation of his compatriots. Though the image of
the two workers described the Americans in the work, it was
in a large sense an artistic description of human destinies.
While on the one hand the writer describes the fate of the
workers expelled from their lands and being in need of
ordinary food, on the other hand, he describes the tragedy of
humanity desiring to consume more goods and to gain
economic benefits. The writer wants to convey to everyone
with all his might the idea that there will be enough space to
work and live on the land. One of the characters of the work,
the stupid Lenn having physical strength and power, tries
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sincerely to show his sensitivity in contact with living
beings, but unknowingly injures them. Lenn hugs and
caresses the wild mice every time, but unwillingly strangles
them with his big and rough hands. This deadly caress is the
symbol of the tragic conflict between man and nature. By
pointing out the impossibility of this union, the writer
forwards the idea that man kills all living beings he touches
willy-nilly.
The essence of the work is revealed by the author's
quotation from the poem of the Scottish poet Robert Burns:
“To the wild mouse whose nest is plowing.
You are not alone, Mouse! / An example for one whose
hopes were dashed. / The desires of mice and humans, / are
often contradictory, / Instead of the promised joy, / Nothing
comes but sorrow and pain” (translation belongs to us - L.
Q.) Just as a mouse's nest collapses in the soil that people
plow, so human desires and aspirations can be "destroyed."
The work describes the years of the Great Depression in
American history, the days of hunger and misery
experienced by Americans. Mass unemployment and the
resulting disaster are the idea of the work. The author
describes the occupation of peasant lands by the rich and, as
a result, the enslavement of slaves as a true history of
America and against the background of this reality, human
tragedies.
Stupid Lenn's dream of owning a farm and raising his
own rabbits here remains a dream. His friend George tells
Lenna about his dreams about a prosperous and happy life in
the farm throughout the work. It goes so far that Lenn knows
the story that George will tell word by word, but every time
he wants him to tell it again. While on the one hand George's
voice calms Lenny, on the other hand it draws the picture of
his unfulfilled dreams.
The realist writer John Updike is among his
contemporaries using sharp satire to portray the true face of
the American lifestyle. His novel "Rabbit, Run", reflecting
the American reality is about an ordinary American
disappearing in the artificial barriers created by the society.
The writer later continued his work in the form of trilogy,
thus gaining the status of the author writing with the sharpest
sarcasm and ridicule in the history of American literature.
Ordinary American Harry Angstrom, nicknamed "Rabbit"
reveals the true face of American reality as a "little" man.
Harry Angstrom's personal life is stuck in a whirlwind of a
lot of life events and these events result in dashing of his
dreams and hopes. The writer laughs at the human tragedy of
an ordinary American facing reality in the character of
"Rabbit" and never being able to overcome it and also
emphasizes that this tragedy is originated from reality.
The American literary critic and educator Lionel Trilling
stated in his work “The Liberal Imagination” that literature
deals with human contradictions and complexities and wrote
that the writer should be focused on moral issues in the
description of reality. Moral and spiritual issues shall always
be in the focus of attention of the writer. His works "Of This
Time, of That Place and Other Stories", "The Middle of the
Journey", "Geraldine Murphy" and "Sincerity and
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Authenticity” are among the most interesting examples of
realist interpretation.
One of the writers having special place in the American
literary process is John Hersey. The writer and journalist
John Hershey has created a new style of fiction with the help
of the popular science genre in the depiction of American
reality. His work "Hiroshima" (Hiroshima) reflecting the
human tragedy of the consequences of the atomic bomb
dropped on Hiroshima is considered the most beautiful work
written during the period .
The author's novel "The Child Buyer" is a satirical work
reminding the protocols of the US Senate, unmasking the
American system. The novel also won the National Book
Award in the field of fiction as a work targeting the
education system and criticizing it from the inside. The
character of the work Vissi Jones is a businessman involved
in the corruption and “doing business” with the help of his
warm circle. But the reality is that in the society in which he
lives people like him are arbiters and absolute rulers. John
Hersey was able to reveal the whole face of American reality
in this work and in this regard, the novel has a special place
in the history of American literature as a work reflecting
reality.
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА АМЕРИКАНСКУЮ ЛИТЕРАТУРУ
Одним из основных принципов современной американской литературы является описание реальности в
социальных, политических и экономических терминах, а также отображение этого отражения в культурном
контексте. Интересно, что авторы подчеркивают эстетический контекст как одно из важных условий отражения
действительности, тем самым демонстрируя американскую действительность на более ярких и реалистичных
изображениях, другими словами, рассматривают возможность воздействия на читательскую аудиторию.
Американский исследователь Уорнер Бертофф дал описание современной американской действительности,
отражающей суть реальности на знакомом и местном диалекте, как «создание особой непосредственной
атмосферы». В связи с этим ряд писателей, считая отражение действительности главным приоритетом в своем
творчестве, отдавали предпочтение разным приемам письма, когда одни считали правильными эстетические
принципы реализма, а другие выбирали модернистскую интерпретацию как идеальную форму. Начиная с середины
прошлого века, постмодернистская интерпретация появилась в американской литературе как наиболее
реалистичный кандидат на отражение реальности, включая «Бит-поколение», литературную школу «Черный юмор»
и многих авторов, принявших эстетику постмодернизма.
Ключевые слова: постмодерн, американская действительность, черный юмор, свобода, тема войны.
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АНТРОПОНІМІЧНА ПАРАДИГМА МОВНОЇ ГРИ
Стаття присвячена питанню літературних антропонімів, розглянутих крізь призму мовної гри.
Механізми мовної гри може бути різними: каламбур, анаграмування, антономазія, прецедентність, тощо.
Застосування цих механізмів підвищує рівень мовної гри, активізує динаміку наративного дискурсу, сприяє
усвідомленню нового рівня індивідуальної свободи через символічне творення варіативної дійсності.
Відправним моментом дослідження стають положення багатовікової номінативної традиції, яка
формувалась під впливом прибічників принципів «за домовленістю» та «за природою». Правильне
визначення авторського підходу до власних імен у рамках художнього твору має надзвичайно важливе
значення для розуміння його ідейного, культурного і філософського контекстів.
Ключові слова: мовна гра, антропонімічна парадигма, антропонімічна модель, номінація «за
природою», номінація «за домовленістю», код.

Постановка проблеми. На тлі зростання загального
інтересу до феномену власного імені та поліфонії його
виявів у сфері літературно-художньої творчості відчутно
актуалізується необхідність поглибленого вивчення
літературного антропоніма, явища унікального і парадоксального за своєю епістемологічною природою. З
одного боку, літературний антропонім є окремим
випадком імені людини, його відлунням у царині
художнього тексту, своєрідною літературною акциденцією, а з другого, у творах талановитих митців він може
сягати такого масштабу узагальнення, в якому іманентно
втілюється величезний досвід, накопичений людством у
процесі осмислення сутності номінації. Більше того, він
здатний перетворюватися на системотворчий елемент
колективної пам‟яті, на ідейний фокус, де поєднуються
культурна традиція, історія та самосвідомість людини.
Мета роботи полягає у дослідженні ігрового моменту,
який суттєво розширює діапазон застосованих антропонімів як унікальних поетичних кодів, дозволяє поглибити сприйняття літературних творів. Для досягнення
поставленої мети передбачено розв‟язати такі наукові
завдання: розглянути механізми мовної гри; закцентувати
роль мовного ігрового елементу в культурі й художньому
тексті; охарактеризувати літературний антропонім як
компонент ігрової парадигми.
Теоретико-методологічну основу статті становить
художньо-естетичний та суто логічний потенціал
літературного антропоніма в рамках художнього тексту.
Антропонімічна парадигма аналізується з використанням
логіко-аналітичного і контекстуального (Л.Віттгенштайн,
Р. Рорті), семіологічного (Ю. Лотман, В. Топоров),
міфокритичного (Н. Фрай), психоісторичного (З. Фрейд),
герменевтичного (Г. Гадамер), та мовознавчого інструментарію (Ф. де Соссюр, B. Bіноградов, О. Потебня).
Виклад основного матеріалу. Літературний антропонім, досліджений у ракурсі мовної гри, стає цікавим
знаряддям розширення горизонтів розуміння літературного твору. Цей термін був введений Л. Віттгенштайном,
який розглядав мовну гру окремим випадком загального
поняття гри як різновиду фізичної й інтелектуальної

діяльності, позбавленої прямої практичної доцільності.
Втім такий вид діяльності дає індивідові можливість
самореалізації.
Мовні ігри починаються у дитинстві, і саме у таких
іграх, завдяки їх розважальному характеру, «діти
вивчають свою рідну мову» [1, p.5‟‟]. Все, що ми вчимо,
відбувається у просторі гри. Як наголошував Р. Рорті,
«якщо ми розуміємо правила гри, ми розуміємо усе, що
нам слід розуміти» [2, p.174]. Г. Гадамер наголошував на
тому факті, що мовна гра «стає елементарною функцією
людського життя, тому людська культура без елементу
гри взагалі неможлива» [3, с.69]. «Коли гра перетворюється на щось серйозне?» – запитує філософ, і сам дає
відповідь на це питання: «Життя мови полягає у
постійному продовженні гри» [4, с.119].
До широкого наукового вжитку поняття гри увійшло
завдяки класичній праці Й. Гейзінги – «Homo Ludens»
(1938). Слушною, у даному випадку, є його думка про те,
що зміст гри можна побачити у «певному імматеріальному елементі самої сутності гри» [299,с.10]. Така гра,
яка не є прив‟язана ані «до певного ступеня розвитку
культури, ані до певної форми світосприйняття» [5, с.12],
та важливим компонентом якої стає промовляння імені,
відсилає нас до прадавніх ритуалів.
Деякі європейські філософи і культурологи вважають
гру провісницею культури. Так відомий феноменолог
Є.Фінк у роботі «Основні феномени людського буття»
відзначав, серед інших, і феномен гри, який розглядав як
засадничу особливість людського існування. Г. Гадамер
повернув поняття гри до своєї «онтологічної перспективи
мовності, розгорнутої до універсальності». І це, на думку
науковця, було вже зовсім недалеко до того, щоб
«універсальну мовність життєвого досвіду подавати як
модель гри» [6, с.9]. Гадамер аналізував історію й
культуру як специфічну гру у стихії мови. Таким чином,
надання імені певною мірою можна вважати стихійною
грою, хоча з іншого боку цей процес найменування
можна розглядати не лише як гру. Засновник функціоналізму в етнографії Б.Малиновський висунув так звану
теорію «потреб» (needs), згідно з якою всі елементи, що
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складають культуру архаїчного племені (від власного
імені до міфу), виникають як відповідь на певне питання,
викликане нагальною потребою [7]. Виходячи з цієї
концепції, найменування являє собою не гру або розвагу,
а абсолютну потребу, пов‟язану з глибинною сутністю
людини. Якоюсь мірою цей погляд підтверджує й
номіналістська теорія походження тотемізму, описана
З. Фройдом у його роботі «Тотем і табу». Вчений називає,
зокрема, імена М. Мюллера та І. Піклера, які ще
наприкінці ХІХ ст. відзначали, що «люди потребують
постійного імені, яке можна було б письмово фіксувати
для суспільств та індивідів» [8, с.177]. Можна цілковито
погодитися з цією теорією, оскільки через найменування
людина пізнає навколишній світ. І процес надання імені,
який перетворює світ незнайомий у світ реально позначених речей, є дійсно нагальною потребою існування.
Втім фактор нагальної потреби не може вважатися
обмеженим матеріально-побутовою сферою. Тільки
комплексний підхід, за якого враховуються не лише
фізіологічні, побутові, соціальні потреби людини, а й її
духовні запити, до яких можна віднести ритуали, культи
та ігри, дозволяє більш глибоко дослідити цю проблему.
Поняття мовної гри отримує широке застосування у
постмодерному дискурсі. Воно пов‟язане з поняттям, яке
визначає інтелектуальну діяльність. І це виражається в
описі світу, об‟єкта, предмета тощо через цілісну
замкнуту систему речень, організовану сукупність
правил, недотримання яких веде до припинення гри.
Л.Вітгенштайн виділяв два види мовної гри. Перший вид
має навчальний характер, другий виступає у формах
життя та пізнання світу. Літературний онім здатен не
тільки включатися у мовну гру як важливий її елемент, а
й сам ставати мовною грою. Як відзначав Ж.Дерріда з
приводу імені Сократ, що фігурує у діалогах Платона,
починаючи з «Тимея», «гра у власні імена стає найнескінченнішою у світі» [9, с.110].
Гра, на думку Гадамера, є однією з емблем не тільки
розуміння, а й функціонування мистецтва. Читач будьякого художнього твору перебуває в ситуації гри, він ніби
гравець підпорядкований правилам гри, які ним керують і
дозволяють грати. Адже гравець не є суб‟єктом гри, гра
лише презентується за його посередництвом. Так само й
гадамерівське поняття гри поєднується з онтологічним
приматом розуміння і функціонування герменевтичного
кола. «Рух, який є грою, не має жодної мети, на якій він
міг би завершитись, натомість відновлюється за допомогою безнастанного повторення. Рух є для визначення
сутності гри настільки центральним, що абсолютно
байдуже, хто, або що цей рух здійснює. (...) Гра є
процесом руху як таким» [3, с.71].
Не можна цілком погодитися з цією думкою, оскільки
вже із стародавніх єгипетських, індійських, скандинавських джерел нам відомі численні приклади того, як
знання власних імен ставало вирішальним фактором у
процесі відгадування загадок, перетворювалось на
захоплюючу гру, що давала владу і необмежені
можливості переможцям. Водночас можна з упевненістю
відзначити, що зв‟язок імен з грою стосується не тільки
сюжетоутворюючої характеристики прадавніх міфів, а й
проявляється у формах образного втілення, у мотивах і
засобах їх оформлення і відображення. У контексті

мовознавчої вмотивованості, тобто вмотивованості «за
домовленістю», вважається, що «Номінатор не може
створювати довільні номінативні одиниці, оскільки,
визначаючи їхній зміст і форму, він прагне до того, щоб
вони були зрозумілими реципієнтові» [10, с.9]. Це
свідчить про те, що навіть за мінімальної заангажованості
автора номінативним процесом, літературний антропонім
не обиратиметься довільно. Втім у разі, якщо номінатор
(автор) прагне створити з процесу номінації гру, він дуже
ретельно обиратиме поетоніми для свого тексту й закодує
їх таким чином, щоб вони залишалися загадкою якомога
довше. Факт нерозв‟язаності іменної формули стає
джерелом естетичного задоволення для номінатора, як це
відбувається, наприклад, із В.Ірвінгом у його оповіданні
«Ріп Ван Вінкль». Загалом можна констатувати, що у тих
художніх творах, де процес номінації відбувається за
принципом «за природою», антропонім завжди матиме
ігровий характер. Оскільки свідомо чи несвідомо, (хоча
більшою мірою це залежить саме від автора), він створює
емоційну напругу, опановує увагу читачів, будує контекст
опозиційності читацького сприйняття, тобто адекватності – неадекватності його функціонування у даному
художньому тексті. Саме в ігровому ключі ім‟я не тільки
формує художні образи, а й втаємничує їх та примушує
розгадати.
Ім‟я літературних героїв стає по суті компонентом
загальної гри автора з читачем. Воно виступає то як
шарада, то як гра у загадки, то як ребус, то як лабіринт,
що методом спроб та помилок виводить на чистий
простір ідейно-філософського тлумачення, то як закодована мапа, що врешті-решт приведе до прихованого
скарбу остаточного знання. Отже, процес найменування
в літературному творі можна розглядати як певну гру.
Й. Гейзінга визначає такі основні ознаки гри: свобода,
вихід за рамки буденного життя, ізольованість часова і
просторова. Разом із тим «у межах ігрового простору
панує власний порядок, власні закони» [5, с.18-21]. Усі ці
ознаки гри повністю відповідають ознакам функціонування літературного імені у художньому творі. Автор має
повну свободу при наданні імен власним героям. Якими
б не були його наміри відбити реальну картину життєвих
подій, він все одно вдається до засобів художньої умовності, створює свій власний світ, повністю ізольований
у часовому плані літературний просторовий вимір.
І, звичайно, все відбувається на цих теренах за законами,
чітко встановленими ним самим.
При такій об‟єктивній зміні зовнішніх і внутрішніх
факторів ім‟я починає вигравати все новими і новими
відтінками значень, що сприяє створенню якісно нових
відношень не тільки в межах самого твору, а й поза ними.
Найпростішим випадком, і, до речі сказати, що і найбільш
розповсюдженим, є випадок, коли автор надто не
переймається проблемою імен своїх літературних героїв.
Він поставив собі зовсім інші завдання, які вирішує на
різних рівнях без залучення додаткового фактора імен.
Але у такому разі може виникнути питання: як дізнатися
читачам, що перед ними саме креативний текст, тобто
текст, у якому літературні імена виконують функцію
згорнутої закодованої інформації. По-перше, важливо
враховувати тип культури, у рамках якої цей чи інший
текст створено. На думку Ю. Лотмана навіть «при
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врахуванні невідворотної гетерогенності всіх реально
зафіксованих у текстах культур слід розрізняти культури,
орієнтовані на міфологічне мислення, і культури,
орієнтовані на поза міфологічне мислення. Причому
перші можна визначити як культури, орієнтовані на
власні імена» [11, с.537]. Вчений прослідковує паралелізм
між характером змін у «мові власних імен» і культурі,
«націленій на міфологічну свідомість». До таких культур
слід віднести культури Середньовіччя, певною мірою –
Відродження, Бароко і Просвітництва, у повному
масштабі – Романтизм та Постмодернізм.
Ігровий момент значно розширює варіативні можливості застосування імен. В античній літературі ми
знаходимо звучні, сонорні, переконливі у своїй звукофонетичній оболонці імена, які яскраво, влучно й
достовірно означають своїх носіїв, проте їхнє семантичне
поле не є розгалуженим. У добу Середньовіччя ігровий
момент вже проникає у сферу художньої творчості. І не
тільки у цю сферу. Вже у ранньому Середньовіччі
з‟являється прецедентне ім‟я, тобто таке, що вже вказує
на якийсь попередній зміст. Гра в імена певної доби, у
нашому випадку – доби Античності, допомагала відбити
її ідейно-філософський та морально-етичний зміст. Як
відзначає Й.Гейзінга, «у Палатинській академії Карла
Великого, яскравим ідеалом якої слугували «Нові Афіни»,
панувала атмосфера шляхетних розваг, стрижнем якої
була гра в імена. Алкуїн був Горацієм, Ангільберт –
Гомером, Карл – Давидом. Учасники академії змагались
у мистецтві складання віршів та написання гострих
пародій один на одного» [5, с.176]. У добу середнього та
пізнього Середньовіччя літературне ім‟я часто використовується на рівні алегорії та символу. Цей принцип
дещо навіть поглиблюється у добу Відродження.
Особливо хотілось би відзначити «комедії помилок»
В.Шекспіра, побудовані за карнавальним принципом
зміни сутності й імені. На думку Гейзінги, найширший
діапазон
використання гри можна спостерігати у
«європейській культурі другої половини ХVІІІ століття,
що однаково відноситься і до нового класицизму, і до
романтизму» [5, с.213]. Вчений пропонує своє пояснення
цього феномену: «У романтизмі стільки ж облич, скільки
й прийнятих ним форм вираження. Якщо спостерігати
його сходження у ХVІІІ ст., то він вимальовується як
потреба перенесення естетичного та емоційного життя в
ідеальну сферу минулого, де фігури позбавлені чітких
контурів, несуть у собі щось загадкове і жахливе. Вже у
подібній презентації ідеального простору проявляється
ігрове відношення» [5, с.214]. За аналогією можна
відзначити, з певним коригуванням, що ігровий момент
посилюється саме у творчості романтиків, хоча на теренах
американського романтизму це відбувається внаслідок
об‟єктивних причин дещо пізніше – у ХІХ столітті. У
Європі ж період ХІХ століття не залишає, на думку
Гейзінги, «багато місця для ігрової функції як фактора
культурного розвитку»[5, с.216]. Майже у всіх виявах
культури ігровий фактор відступає на задній план.
«Ідеали праці, освіти і демократії зараз вже ледь-ледь
залишають місце для вічного принципу гри» [5, с.219]”.
Не можна не погодитися з висновками дослідника
щодо загальної тенденції. Однак варто зазначити, що у
ХІХ столітті ігровий момент ігнорувався не повністю.
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Літературна спадщина цього періоду залишила нам
достатньо свідчень на підтвердження цього факту. Крім
того, підходи до літературних імен також були різними.
З давніх-давен власне ім‟я могло виступати як вагомий
компонент ігрової схеми. Механізми мовної гри можуть
бути різними: каламбур, анаграмування, антономазія,
прецедентність тощо.
Каламбур, тобто гру слів, можна вважати одним із
найдавніших засобів мовної гри. Численні приклади такої
гри ми знаходимо у текстах Біблії. Нортроп Фрай
наголошує на тому факті, що хоча зазвичай «каламбури
не підлягають перекладу (are untranslatable), втім їх слід
враховувати при перекладі, принаймні у примітках»[12,
с.53]. Слово «Babel» – «Вавилон», яке означає «Врата
Бога», асоціюється з давньоєврейським словом у значенні
«плутанина», «безлад». Фрай, на жаль, не торкається
питання, яким чином обидва значення утворюють
семантичне поле цього оніма, і не акцентує на тому, що
саме це сприяє здобуттю цим онімом «природної»
повноти значення. Цікавий приклад із Нового Завіту він
знаходить у Євангелії від Матвія. Ісус звертається до
Петра: «Ти є Петро (Peter), і на цьому камені (petra) я
побудую свою Церкву». Фрай відзначає, що цей грецький
каламбур має таке ж значення й у арамейській мові, якою
«вірогідно й розмовляв Ісус». І це, на погляд дослідника, є
дивовижним збігом обставин, «якщо це є збігом обставин
взагалі» [13, с.53]. На його думку, за принципом
каламбуру утворено й ім‟я Мойсей. Це ім‟я Moses
видається досліднику єгипетським. Водночас факт
порятунку Мойсея з води вказує на зв‟язок імені з
давньоєврейським словом «витягнутий». Слід відзначити,
що позиція Фрая дещо не узгоджується з підходами
З.Фройда, який присвятив окрему розвідку цій темі.
Перше, на що звертає увагу Фройд, так це етимологічна
невідповідність «активної форми
іудейського слова
«Mosheh» – «той, хто витягає» та пасивної форми
«витягнутий». Іншим моментом, на якому акцентує увагу
вчений, є абсурдність припущення, ніби «донька
єгипетського фараона могла витягнути дитину з якоїсь
іншої річки, а не з Нілу, та обрати іудейське, а не
єгипетське ім. я для дитини» [13, с.12]”. Саме тому
Фройд розглядає можливість єгипетського походження
цього імені, котре означає «моє», «дитина», та робить
припущення, що «Мойсей був єгиптянином» [14, с.13].
Н.Фрай також наводить приклад із міфу Гесіода про
потоп, коли після катастрофи вціліла лише єдина пара і
вони почали кидати позаду себе каміння (laas), з якого
з‟явився цілий народ (laos). Фрай розглядає ці факти як
підтвердження метафоризації тексту Біблії. На його думку
є очевидним, що «Біблія належить до тієї сфери мови, де
функціонує метафора і де слід віддати перевагу гнучкості
над точністю» [12, с.56]”. Втім це можна інтерпретувати
як номінацію «за природою».
Літературне ім‟я в обмеженому форматі також може
функціонувати як каламбур, тобто як стилістичний
прийом, основою якого слугують омоніми, пароніми,
будь-які форми полісемантичності. Цей прийом базується
на взаємодії двох добре відомих значень слова у рамках
одного контексту. Хоча в контексті те слово, до якого
реферує каламбур може бути відсутнім. Саме так, наприклад, відбувається у назві п‟єси О. Вайлда «Як важливо
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бути серйозним» («The importance of being Earnest»). У
слові «Earnest» одночасно реалізуються два значення –
імені «Ернест» та прикметника «серйозний». Сучасні
письменники С. Рушді, Харуко Муракамі, Мілорад Павич
активно залучилися до використання такого прийому [14].
Менш відомим засобом мовної гри є анаграмування,
від слова «анаграма», тобто поділ, розчленування слова
(власного імені) на складові та їх розподіл по всьому
тексту. Операції, передбачені технікою анаграмування,
були описані Ф.де Соссюром. Як відзначає В.Н. Топоров,
«у російській поезії ця техніка почала широко застосовуватися з початку ХХ ст.» [15, с.119]. В американській
літературі вона розроблялася дещо раніше, вже у
творчості В.Ірвінга та Г.Мелвілла, хоча не існує жодних
свідчень про те, що це було помічено критиками. Але
саме як анаграми можна розглядати імена таких героїв ,
як «Rip Van Winkle» (Ріп ван Вінкль) та «Moby Dick»
(Мобі Дік).
На особливу увагу заслуговує інший прийом мовної
гри – антономазія («називаю по-іншому»), що є наслідком
взаємодії між логічним та номінативним значеннями
слова. Дуже часто, особливо у постмодерній літературі,
антономазія тісно поєднується з поняттям інтертекстуальності. В.В. Виноградов виокремлював багато форм і
функцій інтертексту, серед яких називав «колекцію
символів, копії з яких вільно набуваються» і «своєрідні
літературні лексеми», які начебто шукають «нових
художніх контактів, щоб стати новими символами»[16,
с.6]. У якості «колекції символів» або «літературних
лексем» літературні антропоніми вступають в інтертекстуальну гру з різними варіантами імені персонажа,
утворюючи антономазію [17, с.9]. На думку О.О. Потебні,
антономазія – то є « натяк» (поетичне посилання на вже
відоме) [18, с.177]. Такий натяк на вже відоме якраз і є
інтертекстуальністю. Інтертекстуальність на рівні антропонімів, так само як і будь-який інший вид інтертекстуальності, є ігровим відношенням до чужого тексту,
зміною його первісного смислу для створення чи
побудови нових моделей смислу. Це одночасне відштовхування й наближення. По великому рахунку для суб‟єкта
пізнавального процесу антономазія буде тією ж
інтертекстуальністю, тобто поняттям, яке буде ознакою
того способу, в який текст прочитує історію літератури і
вписується у неї.
Утворюючи тісний зв‟язок між попереднім і
авторським текстами, літературний антропонім відіграє
важливу роль у тлумаченні чужого тексту та дозволяє
виявити внутрішню полемічність авторського тексту.
Антономазія, тобто гра відомими іменами, може виконувати роль симетричного, варіативного та асиметричного лінгвістичного засобу інтертекстуальності. До
симетричних засобів відносяться пряме використання
прецедентних імен, до варіативних – нові тлумачення
традиційних образів, а до асиметричних – використання
прецедентних імен з протилежним змістом. Поняття
антропонімічної інтертекстуальності дуже тісно пов‟язане
з бахтінськими термінами «чужого слова» та «діалогізації
тексту». Прецедентне ім‟я також може ставати дієвим
знаряддям мовної гри. Втім рівень такої гри вже набагато
вищий, оскільки дозволяє виявити не окремі значення, а
окремі світоглядні моделі.

Чим більше кодів актуалізує антропонім та чим більше
рівнів він охоплює у тексті, тим більше виникає підстав
визнати його «природним», тим більш глибоко він
відбиває зв‟язок не лише з персонажем, сюжетом,
авторським задумом, а й із загальним культурноісторичним змістом епохи.
Деякі автори свідомо надають своїм героям імена «за
домовленістю». Літературні імена у такому разі зводяться
до рівня звичайних знаків: Джонів, Іванів, Ліз, Бетті, які
без будь-якої шкоди для сюжету можуть бути перейменовані у Томасів, Томів, або Анн, Катерин і т.ін. Інші
автори глибоко продумують імена своїх героїв, прагнуть
довести природний характер імен, які здатні апелювати до
сприйняття читача одразу на декількох рівнях – на рівні
підсвідомого, інтуїтивного; на рівні свідомого як фонетичне відбиття якогось поняття, соціальної або психологічної заданості; на рівні абстрактного (філософського,
ідейно-естетичного узагальнення) як символ якогось
явища, думки.
Висновки. Факт «природності» літературного імені
дозволяє вийти на ідейно-філософський рівень осягнення
певного художнього твору, допомагає визначити комунікативну модель, і більше того – тип культури, у рамках
якої функціонує той чи інший твір. Тобто проблему
літературного імені можна перевести з площини
індивідуального авторського вибору – «за природою» або
«за домовленістю» – у площину культурної тенденції.
Художня концепція автора, побудована на основі
«природного» антропоніма, кожного разу апелює до
нового варіанту читацького сприйняття, обумовленого
певним періодом культурно-цивілізаційного розвитку
колективної та індивідуальної свідомості. Тому вона
включається у більш широку семіотичну парадигму, що
демонструє онтологічну єдність художнього тексту,
соціально-історичного
середовища
та
глибинних
принципів організації людського мислення.
Визнання принципу номінації «за природою» в якості
методологічної основи тлумачення художнього твору
призводить до динамізації концепту літературного
антропоніма. Якщо літературне ім‟я, надане «за домовленістю», відповідає повідомленню, котре передається по
загальномовному каналу «Я – ВІН», то ім‟я, дане «за
природою» – по каналу «Я – Я». Перша схема комунікації
«передбачає передачу інформації при збереженні
константності її обсягу» [19, с.165]. Художні тексти з
подібними іменами повною мірою відповідають цілям та
запитам таких культур (культурних періодів у розвитку
культури), які спрямовані на освіту, на отримання істини
ззовні. Такі антропоніми функціонують переважно як
знаки у рамках текстів, тобто на семантичному чи
структуральному рівнях (горизонтальна вісь). Друга
схема побудована за принципом авто комунікації, хоча по
суті цей канал включатиме і елементи системи «Я – ВІН».
Такі антропоніми можуть виступати як складні метафори,
символи, ідеї, міфи, тексти як у чистому вигляді, так і у
складних взаємодіях (мовна гра). Саме тому вони функціонують не лише на горизонтальній вісі семантичного й
структурального рівнів, а й на вертикальній вісі
парадигмальних відносин. Тобто ця схема є більш
складною. Поєднання широкого потенціалу семантичного
поля та систематики рівнів функціонування антропоніма
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у художньому творі дозволяє сформувати універсальну
антропонімічну модель, яка уможливлює аналіз не лише у
просторі тексту, а й у системі парадигмальних відносин.
Отже введення цих двох параметрів (семантичного поля
та рівнів функціонування) у парадигму художнього
тексту дозволяє не лише концептуалізувати літературну
антропонімічну модель як комплексний аналітичний
інструментарій, а й класифікувати специфіку літературного антропонімікону будь-якого напряму. Слід лише
враховувати, що найбільш ефективно ця модель може
бути застосована до тих типів культур, які спрямовані до
авто комунікації, самопізнання, самостійного осягнення
істини. На думку Лотмана, саме такі культури «здатні
розвивати більшу духовну активність» [19, с.177].
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ANTHROPONOMICAL PARADIGM OF LANGUAGE-GAME
The article deals with literary names which reveal, especially in postmodern literature, its unique and paradoxical nature.
The aim of this article lies in analysing language-game which substantially widens the scope of involved anthroponomy as
symbolic codes and allows deepening reader’s perception of literary texts. The centuries-old nominative tradition –“by
agreement”/ “by nature” becomes the starting point of our approach. Such mechanisms of language-game as puns,
antonomasia, anagram, precedent name promote formation of a literary anthroponomical model as a dynamic unity of literary
names’ semantic field and hierarchy of functioning levels. Due to language-game anthroponomical model acquires the status
of a full-fledged concept as it realizes totality of external and internal meanings of a literary name, what corresponds to its
constructive function in the text.
Key words: language-game, anthroponomical paradigm, anthroponomical model, nomination «by nature», nomination «by
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МОВНІ ОДИНИЦІ НА ПОЗНАЧЕННЯ ОСІБ,
НЕ ПОВ’ЯЗАНИХ РОДИННИМ ЗВ’ЯЗКОМ,
У ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ О. КОБИЛЯНСЬКОЇ
У статті проаналізовано лексеми на позначення осіб, не пов’язаних кровним зв’язком, у художньому
дискурсі О. Кобилянської. Дійові особи будь-якого твору становлять його основу, адже описи їх характерів й
вчинків розкривають сюжетну лінію та задум автора. Цю групу слів диференціюють за такими ознаками:
родом діяльності, національністю, фахом, інтересами, віком, соціальним статусом тощо.
Ключові слова: художній дискурс, апелятив, номінація, варваризм, запозичення, похідне слово.
Постановка проблеми. Дійові особи будь-якого
твору становлять його основу, адже описи їх характерів й
вчинків розкривають сюжетну лінію та задум автора. Як
правило, на позначення персонажів художнього твору
автор використовує власні назви, які виконують
номінативну функцію. Власні назви у тексті виступають
ключовими словами, які в процесі розгортання змістовофактуальної інформації тексту набувають семантичної
ваги. Натомість загальні назви, апелятиви, уточнюють та
ідентифікують дійових осіб. М. Крупа стверджує, що «у
позначенні особи апелятиви можуть виконувати функцію
ідентифікації та предикації» [6, с.330]. На думку
Н.Д. Арутюнової, апелятиви на відміну від власного імені
«володіють повною семантичною структурою, що
складається із деякого поняття… що утворюється
загальними ознаками класу реалій, і конкретного,
індивідуального змісту, створюваного в мовленні
властивостями денотата» [1, с.327]. З-поміж назв осіб
художнього дискурсу можна виокремити угруповання
слів на позначення родинного зв‟язку та на позначення
осіб, не пов‟язаних кровним зв‟язком. Лексика родинного
зв‟язку важлива частина лексичного складу художнього
дискурсу, оскільки на характер персонажів впливає
передовсім родинне коло. Другу групу слів, тобто дійові
особи, не пов‟язані кровною чи родинною спорідненістю,
диференціюють за такими ознаками: родом діяльності,
національністю, фахом, інтересами, віком, соціальним
статусом тощо.
Мета статті – проаналізувати лексеми на позначення
осіб, не пов‟язаних кровним зв‟язком, у художньому
дискурсі О. Кобилянської.
Мовотворчість Ольги Кобилянської досліджували
різні науковці, передовсім буковинські: Н.В. Гуйванюк,
Н.Д. Бабич, Л.О. Ткач, О.В. Кульбабська, М.В. Скаб,
Н.О.Руснак, С.Т.Шабат-Савки, О.В. Кардащук, Т.Є. Гуцуляк,
С.Є. Панцьо,
Т.П. Вільчинська,
В.А. Чолкан,
О.В. Максимʼюк, О.Л. Даскалюк та ін.
Актуальність дослідження умотивована необхідністю поглибленого аналізу художнього дискурсу Ольги
Кобилянської для формування когнітивно-прагматичної
концепції письменниці.

Виклад основного матеріалу. У художньому
дискурсі О. Кобилянської реєструємо розгалужену
систему дійових осіб. Так, на позначення нейтральної
номінації жінки чи чоловіка побутує слово людина. Напр.:
Їй ніколи не смутно. Навіть узимі, коли сама по тижневі
сидить і людини не бачить, – їй не смутно [3, с.220].
О. Кобилянська використовує конструкцію по два люда,
ймовірно, це застаріла форма двоїни, пор.: – Бувало коло
других стогів по два люда, а я коло свого сама [3, с.219].
У синонімічні відношення зі словом людина вступають лексеми пан чи пані. Напр.: Одного разу схоронилася
в неї одна пані від дощу [3, с.221]. Другого дня по обіді
вертала пані з проходу і вступила до неї [3, с.222]. Слово
Пан. 3. Ввічлива форма звертання або називання стосовно
до осіб чоловічої статі [8, т. 6, с.41]. Пор.: А діти, абисьте виділи, пане, такі, що як глянути на них, то аж
душа рветься до них [5, с.306].
Проте слово пані позначає заміжню жінку, зокрема
про це йдеться у новелі «Природа»: – Не кажи мені
«пані»; я не віддана [3, c.119]. У художньому дискурсі
О. Кобилянської фіксуємо зменшено-пестливі форми
панночка, панунця на позначення незаміжніх жінок, пор.:
Людський організм, із усіма його умовами биту, пізнати
дівчині на підставі науковій, поважно для її власного
добра, - це було б ненормально й попсувало б її відразу, це
заплямило б її душу; але прислухуватися тій самій
панночці й брати живу участь у цілком непотрібних,
нікому нездалих, ба навіть як на тему забави цілком
невідповідних барвних дискусіях і сплетнях – це хіба воно
ушлехтенює дівочу душу? [3, с.339]. Відай, якось чорно,
відай, не дуже красно…голову мала обвиту поверх
шапочки чорною шовковою шаллю, такою, як панунця
беруть до театру, лише що чорним, але, впрочім…не
так, як ви, панунці мої! [3, с.261].
Авторка також використовує слово паня – граматичний варіант номінації пані, пор.: Завтра відвідаю Маdame
Stael (Мадам Сталь) (так звала вона деколи паню Марко)
[4, с.258]. Ним шпурнув я, не тямлячись з якогось
раптового, майже бурливого роздразнення, паням перед
ноги і, склоняючись з лиховістним усміхом, звернувся до
дверей [3, с.191-192].
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У художньому дискурсі О. Кобилянської спостерігаємо конкурування різних мовних одиниць. Так, синонімом до слова пані виступає лексема дама. Дама, заст.
Жінка з інтелігентних, переважно матеріально забезпечених міських кіль [8, т. 2, с.209]. Напр.: Майно моє,
заслужене мною у доброї дами і цілком нетикане,
задержав на мою просьбу Марко в себе і має мені лиш
тоді з того посилати, коли б я або заслабла, або не могла
без того обійтися [3, с.283] .
На позначення характеристики людини авторка
використовує слова сарака, бідака, бідачисько. У народному буковинському мовленні побутує слово сарака –
бідолаха, нещасна людина [7, с.477] – запозичення зі
східнороманських мов; рум. sărac «бідняк, жебрак»
походить від болг. сирак «сирота» [2, т. 5, с.180]. Напр.:
Вона, сарака, далі згорбиться від того золота, що його
двигає майже не щодня на плечах, щоби було чим
запалити [3, с.218]. Проте авторка використовує також і
кальку бідака, згрубілу форму бідачисько, пор.: Та не
умів, бідака, нічого скласти [4, с.77]. Він від'їхав, як і то
тобі відомо, на два роки з дому, щоб студії покінчити,
щоби вернутися зовсім «готовим»; тоді й мали свої
заручини оповістити, а там і побратись, та, на
нещастя, набрався десь у шпиталі тифу й помер,
бідачисько, таки у В. [4, с.25].
На позначення молодих людей у художньому дискурсі
неодноразово використовується слово, гіперична назва,
молодіж, діал. Молодь [8, т. 4, с. 787]. Напр.: - Видиш? У
ній єсть щось, що відпихає молодіж [4, с.76].
Не кажіть, дітоньки, що старість нічого не бачить і
не годна молодіжі розуміти! [3, с.408]. Пишу, коли хочу,
читаю відчити і промови, коли хочу, агітую, коли треба,
гуртую молодіж коло себе... роблю, що час і інтереси
суспільства вимагають... І я задоволена своїм життям [3, с.425].
Молодих людей, які займаються інтелектуальною
діяльністю номінують слова слухателька, креатура.
Слухателька – застаріла назва; від літ. слухачка відрізняється морфемним складом. Пор.: Однак він не мав на
цілі уряджувати забавний вечір, лише мав щирий замір
говорити о зовсім поважній справі для своїх слухательок, котрих поважне число йому імпонує [4, с.254].
Креатура, книжн. Той, хто посідає значне місце
завдяки протекції впливової особи і є слухняним
виконавцем її волі; ставленик [8, т. 4, с.331], яке через
польське посередництво запозичене з латинської мови,
лат. creātūra «істота, створіння» походить від creo
«створюю» [2, т. 3, с.80]. У художньому дискурсі слово
креатура має негативне забарвлення завдяки означенням,
пор.: Однак хто вона така, тота зарозуміла креатура?
Чим вона вища від нього, що так кидає йому погордою в
очі? [4, с.330]. Її мучить жадоба виконати щось подібне
того, як сісти на дикого коня і пустити йому свобідно
поводи, щоб помчався скаженим летом і затоптав всі ті
підлі, самолюбні, брехливі креатури, собак тих! [4, с.334].
На позначення молодої людини, потенційного чоловіка у художньому дискурсі О. Кобилянської побутують
лексеми: жених, поклонник, адоратор, дансер, чура.
Напр.: Ну, коли вона відпекується від женихів. Вони не
мутять цілком її душевного настрою [4, с.288].

Очевидно під впливом москвофільських тенденцій
авторка використовує слово поклонник. Напр.: Вона мала
багато поклонників, але сама не залюбилася ніколи [3,
с.266].
Запозичена лексема дансер – варваризм, відтворений
слов‟янською орфографією. Слово запозичене з німецької
мови, має значення «той, хто запрошує до танцю». Напр.: –
«Відстрашуєш (кажу їй) і найглупішого дансера від
себе!» [4. с.76].
Так само слово адоратор, варваризм, зі значенням
«залицяльник», пор.:
Я щось чула про тебе, та не знаю, чи правда, а то що
ти маєш аж двох адораторів, один пристойний, а другий
бридкий, але той бридкий – славна партія [4, с.284].
Характеризуючи молодих людей авторка використовує слово чура (іст.) Чура, діал. Джура [8, т. 11, с.385] з
первісним значенням «військовий слуга, зброєносець» –
запозичення зі східних мов [2, т. 2, с.54]. У художньому
дискурсі слово чура набуває значення «залицяльник»,
отже, використовується у переносному метафоричному
значенні. Напр.: Розмову обох чурів знала я майже
напам'ять, а займав мене особливо той жовтий чура,
«історії» [4, с.189].
Слово товаришка, наразі застаріле, письменниця
використовує зі значенням «компаньйонка, помічниця»:
Стану за товаришку в одної маючої угорки, вдовиці по
лікарі [4, с.186].
У художньому дискурсі О. Кобилянської функціонує
лексика на позначення героїв за професійною діяльністю.
Так, авторка використовує слово чабан у фонетичному
варіанті чебан «пастух овець», ймовірно, під впливом
румунської мови, запозиченому з тюркських мов [2, т. 6,
с.273]. Наступний контекст насичений словами, запозиченими з румунської мови. Волохами називали православних румунів; слово гаргат, не зафіксоване у
словниках, можна розглядати як варваризм, відтворений
слов‟янською орфографією на позначення молодого
хлопця. Напр.: Один молодий чебан, волох, файний,
модний гаргат (парубок), напосівся був отворити в мене
кулак [3, с.226].
Натрапляємо і на згрубілу форму чабанисько, пор.:…– а
з-поміж нього збігає, ніби куля, молодий чабанисько… [3,
с.226].
Iменник чабанія – збірна назва, яку пояснює контекст:
Чабанія, де люди літують з вівцями, де їх доять, і вурду, і
бриндзу роблять [3, с.226].
У новелі «Некультурна» натрапляємо на слово
джінгаш, яке можемо розглядати як варваризм, етнонім
на позначення циган. У художній дискурс лексема
джінгаш привносить особливий колорит, напр.: “Яка
джінгаш!” Але, проте, люблять її. Вона добра сусідка;
знається на різних зіллях і на руку добра [3, с.244].
Опис міського середовища зумовлює назви посадових
осіб: податковий урядник, радник, надлісничий. До аналітичної номінації податковий урядник входить слово
урядник 1. У дореволюційній Росії нижній чин повітової
поліції [8, т. 10, с. 484]. Напр.: – Лишіть його лиш, най ся
вибуяє, – замітив знов інший, якийсь податковий
урядник [4, с.23].
О. Кобилянська використовує номінацію жінки за
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посадою чоловіка – радникова, знеособлюючи її, підкреслюючи лише її становище в суспільстві.
Радник 3. У дореволюційній Росії – складова частина в
назві цивільних чинів різних класів за табелем рангів, а
також назва осіб, які мали ці чини [8, т. 8, с.437]. Пор.:
Радникова задоволилась. Вона знала, що ся дівчина не
говорила ніколи на вітер [4, с.55]. Причому її становище
підкреслено – пані радникова. Як дисонанс у цьому
контексті звучать абстрактні назви соціалізм, натуралізм,
дарвінізм, питання жіноче, питання робітницьке. Пор.:
Бесіди пекучі, немов залізо, небезпечні слова, як: соціалізм,
натуралізм, дарвінізм, питання жіноче, питання робітницьке – бриніли, мов бджоли, біля чесних ух пані
радникової й лякали, наче страшила, в білій днині її
набожну душу, денервували її та спроваджували безсонні
ночі...[4, с.14].
Трапляється ще одна номінація жінки за посадою
чоловіка жінка тамошнього надлісничого. Номінація
посадової особи надлісничий – префіксальне утворення
від лісничий вказує на вищий ранг посади, керівник над
побережниками. Пор.: Або знов траплялося, що він
приїздив лише по неї саму і відвозив її у сусіднє село до
жінки тамошнього надлісничого [4, с.58].
У синонімічні відношення зі словом лісничий вступає
слово побережник, заст. Лісовий сторож [8, т. 6, с.610].
Насамперед побережник заскаржив його там у місті
перед панами за «переступ лісового права», за те, що
самовільно втяв смереку [3, с.117].
Номінації моднярка, з внутрішньою формою мода, в
сучасній літературній мові відповідає назва Модистка.
Майстриня, що шиє плаття, білизну, жіночі капелюхи [8,
т. 4, с.777]. Напр.: Яка ж тоді я, Орядин, я, що в мене
бачиш завсігди лиш саме те, що наймодніше, що даю свої
сукні шити до першої моднярки в Яссах? [4, с.307].
Літературному листоноша, іменнику спільного роду,
відповідає форма листонос (з відсутністю чергування
приголосних), пор.: Ще був день, як листонос приніс їй
письма [4, с.347].
У наступному контексті фіксуємо симбіоз гетерогенних лексичних одиниць: поряд з оказіоналізмом зарозумілець та застарілим словом надлісничий, що позначають
персонажів твору, привертають увагу застаріле слово
згірдливо, якому відповідає літературне гордо, запозичене
слово генеалогія, фразеологізм народнорозмовного
мовленя на позначення розпачу корчі беруть! Напр.:
Коли подумаю, що такий зарозумілець, як он той (вона
повела згірдливо головою в сторону, де мешкав
надлісничий), нині виступає, а про моїх дітей, зовсім не
таких, як він, з цілком іншою генеалогією, забули, – коли
подумаю се, то мене зараз корчі беруть! [4, с.113].
Майнові питання надзвичайно важливі в житті
буковинців. На позначення бідних верств населення
використано слова нуждар, мотивоване словом нужда,
голодник з внутрішньою формою голодний. Напр.: Та й
забрала нуждаря до себе в хату [3, с. 358]. Прочі ж – то
голодники, Василю! [4, с.157].
На позначення найманих жінок побутують лексеми
зарібниця, похідне від зарібник – заробляти, та аналітична
номінація доходяча жінка. Пор.: – Я не наймичка до
міста, - кажу, а зарібниця [3, с.228]. Одного дня – се було
вже в грудні – вернули ми обі пополудні додму, а доходяча
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жінка, що обслугувала нас, віддала нам білет від незнайомої якоїсь “пані”, що приходила задля мешкання [3,
с.261].
Майнові стосунки зумовлюють лексеми на позначення
фінансово незалежних осіб – комірник, хлібодавець. Напр.: І
так живу я сама; відокремлена від своїх комірників
більше якимсь духом, як стінами або муром, стережена
великою собакою Діаною, а обслугована одною з бідних
пані Марко, що замешкала на подвір’ї в офіцинах
(прибудова) [4, с.283]. Може, заздре кого з людей, то й
спитається, що коло його хлібодавця чува-ти [3, с.28].
Професійну діяльність вербалізують лексеми: артистка, професор, лікар, учитель.
Привертають увагу характеристики осіб за професійною діяльністю. Так, у наступному контексті слово
артистка виступає у предикативній функції. Характеристику активізує парцеляція. Ад‟єктивні ознаки у
висхідній послідовності формують ампліфікацію (градацію), до якої залучено протиставлення. Причому друга і
третя ознаки підсилені повторюваним порівняльним
зворотом, пор.: Вона – артистка. Неспокійна, змінчива,
мов те море, але й гарна, мов море. Хто мав би ту силу
прикувати її назавсігди до себе! [3, с.277].
Характеристику професора відтворює підрядне
означальне речення:
І чому ж би ні? – запитав один професор, котрий
недавно одружився і був зі свого кроку незмірно
ущасливлений [3, с. 417].
У наступному контексті лексема лікар має означення
голосний, тобто відомий, застаріле слово голосний із
внутрішньою формою голос. У сучасній літературній мові
слово побутує з іншим значенням. Причому означення
голосний має розлоге пояснення: такі ознаки, як милосердність, порядність реалізують описові (перифразові)
конструкції: Він дуже голосний лікар. Він один з тих, що
мають ще серце в грудях, не дивляться передусім за
грішми, аж потім ставлять людське життя на вагу [3,
с.152].
Закономірно, що при характеристиці фаху психолога
до контексту залучено вираз з опорою на слово душа –
цілу душу чудної недовірчивої дівчини. Напр.: Наколи б
немного старша товаришка Марії була ліпшим психологом, була б відкрила, що ся невинна новина збунтувала
щастям цілу душу чудної недовірчивої дівчини [3, с.366].
Натрапляємо на вираз учительки для «будучини», де
слово будучина в лапках, тобто авторка актуалізує ознаку,
підкреслюючи важливе значення педагогічної діяльності.
Пор.: А коли врешті заснула, то мені снилося, що я була
жінкою якогось багача, заложила взірцевий заклад
виховавчий для убогих міщанських дівчаток і виховувала
їх при помочі учительок для «будучини» [3, с.426-427].
Висновки. У художньому дискурсі О. Кобилянської
система дійових осіб, не пов‟язаних кровним зв‟язком, є
досить розгалуженою та строкатою. На позначення
нейтральної номінації жінки або чоловіка побутують
слова: людина, пан, пані. Лексема пані функціонує у
зменшено-пестливій формі панночка та панунця, а також у
граматичному варіанті – паня. У художньому дискурсі
О. Кобилянської фіксуємо конкурування різних мовних
одиниць: пані, дама; сарака, бідака, бідачисько; жених,
поклонник, адоратор, дансер, чура; лісничий, побережник
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та ін. Мовні одиниці зазвичай відрізняються походженням. На позначення молоді авторка використовує лексему
молодіж, молодих людей, які займаються інтелектуальною діяльністю, номінують лексеми слухателька, креатура. Остання мовна одиниця вживається з негативною
конотацією, на що вказує її оточення. Лексема чебан
характеризує героя за професійною діяльністю і має
кілька похідних слів, як-от: чабанисько, чабанія. Опис
міського середовища зумовлює назви посадових осіб:
податковий урядник, радник, надлісничий. Привертає
увагу номінація жінки за посадою чоловіка – радникова
чи пані радникова, жінка надлісничого. Людей за професійною діяльністю вербалізують лексеми артистка,
професор, листонос, лікар, психолог, учитель.
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LANGUAGE UNITS INDICATING PERSONS NOT RELATED TO FAMILY RELATIONSHIPS
IN THE O. KOBYLYANSKA’S ARTISTIC DISCOURSE
The article analyzes the tokens which denote persons not related by blood in the O. Kobylyanska’s artistic discourse. The
protagonists of any art work are its basis, because the descriptions of their characters and actions reveal the plot line and the
author's intention. This group of words is differentiated by the following characteristics: type of activity, nationality,
profession, interests, age, social status and so on.
Key words: artistic discourse, appellation, nomination, barbarism, borrowing, deri ved word.
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У статті досліджуються особливості відображення в російській політичній думці процесу
відокремлення та Акту проголошення незалежності Української держави після розпаду Радянського Союзу
в 1991 р. На основі джерел та наукової літератури досліджено проблему ставлення російських політичних
еліт до існування незалежної України та їх політика щодо становлення російсько-українських
міждержавних відносин у першому десятиріччі ХХ століття.
Ключові слова: Російська Федерація, Україна, російська політична думка, українсько-російські
відносини, євразійський фактор.
Постановка проблеми. Останнє десятиріччя ХХ
століття увійшло в історію глибокими геополітичними
змінами, які вже вкотре, але цього разу остаточно,
визначили належне місце України в Європі та світі. На
думку відомого американського політолога З. Бжезінського, проголошення в 1991 р. незалежності Української
держави з-поміж інших країн пострадянського простору є
однією з найвідчутніших подій сучасності, важливим
політико-філософським явищем: «Поява незалежної
української держави не тільки змусила всіх росіян іще раз
обдумати природу своєї власної політичної та етнічної
тотожності, але й стала істотною геополітичною
невдачею для російської держави… Втрата України стала
геополітично вирішальною, оскільки це радикально
обмежило геостратегічні можливості Росії. Навіть без
прибалтійських держав і Польщі Росія, зберігаючи
контроль над Україною, могла б намагатися стати лідером
упевненої в своїх силах євразійської імперії» [4, с.92].
Мета статті – проаналізувати особливості сприйняття
російською політичною думкою проголошення незалежності України після розпаду Радянського Союзу у період
1991–2000 років.
Виклад основного матеріалу. Для російської
правлячої еліти результати Всеукраїнського референдуму
1 грудня 1991 р., на якому понад 90% його учасників
підтримали Акт проголошення незалежності України
(Донбас – 80%, Крим – 54%, Одеська область – 85%),
виявилися несподіваними. Спочатку, значна частина
російського політикуму, болісно сприймаючи відокремлення України, свою ворожість до української незалежності демонструвала тільки тому, щоб піднести свій
рейтинг. У заявах російських політиків почав ставитися
під сумнів суверенітет України над Кримом та Одеською
областю. Надзвичайно гостра реакція української сторони

змусила російського президента Б. Єльцина вже 5 грудня
1991 р. зробити заяву про визнання незалежності України
і бажання підписати новий міждержавний договір [9, с.8081]. Міністр закордонних справ України А.М. Зленко
(1991–1994 рр.), оцінюючи тодішні українсько-російські
відносини відзначає, що антиукраїнська риторика, яка
почала часто лунати від російських політиків на перших
порах незалежності, являла собою насамперед «українську карту»: 1) заяви про територіальні претензії до
України міністр закордонних справ РФ А. Козирєв почав
висловлювати вже у жовтні 1991 р.; 2) 23 січня 1992 р.
Верховна Рада РФ запропонувала Верховній Раді України
розглянути питання про конституційність акту 1954 р. про
Крим, що суперечило Гельсінському Заключному акту;
3) створювалося враження, що уявлення російської сторони щодо утвореної Співдружності Незалежних Держав
(СНД) майже не відрізняється від колишньої радянської
моделі відносин (спільні кордони, спільна валюта, спільний
внутрішній економічний простір тощо) [14, с.382-383].
Перший президент незалежної України Л.М. Кравчук
відзначає, що під час зустрічей на численних заходах під
егідою СНД російський президент Б.М. Єльцин поводився як повновладний господар. Він розраховував на
подальше домінування Москви на одній шостій земної
кулі і навіть думки не припускав про бодай формальну
рівність країн, що входили до складу СНД. На всіх
заходах СНД Б.М. Єльцин завжди прагнув домінувати і
впливати, вважаючи нове утворення універсальним
важелем, за допомогою якого він контролюватиме інші
республіки [17, с.121]. Російська політична еліта розглядала СНД як перспективну організацію, вбачаючи в ній
лише перехідну форму до майбутньої повної інтеграції,
тобто реанімації нової Російської імперії. Пропонувалася
навіть «каскадна модель», яка передбачала поетапну,
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різноаспектну й різнорівневу інтеграцію, виходячи з
підготовленості до неї різних країн СНД. Стверджувалося, що до цього готові насамперед Україна і Білорусь.
Доцільність інтеграції України в євразійський простір
московські політики обґрунтовувати економічними
чинниками [1, с.30-42]. Відмінності щодо поглинення
України в російському суспільстві та в середовищі
політичної еліти виникали лише в тактичних питаннях:
1) праві політичні сили виступали за активну експансію і
перетворення України в губернію відродженої Російської
імперії; 2) ліві – пропонували приєднати Україну і відновити СРСР. Такі позиції були характерними практично
для всіх ідейно-політичних течій тодішньої РФ [16, с.162170].
У період так званого «параду суверенітетів» радянських республік УРСР та РСФСР за часів СРСР уклали
Договір про дружбу і співробітництво (19 листопада
1990 р.), де визнали суверенітет одна одної і заявили про
бажання стати добрими сусідами. Згодом це було
підтверджено у Договорі про дружбу, співробітництво і
партнерство (31 травня 1997 р.). Розпад СРСР і фактична,
а не формальна незалежність України стали серйозним
випробуванням на щирість та серйозність цих намірів
російської сторони. Для тодішньої РФ, яка могла б стати
фактором спокою та стабілізації в Україні залишалися дві
можливості: 1) реформуватися у демократичну національну державу; 2) спробувати організувати внутрішній
опір в Україні, щоб повернути собі українські землі, але
вже в новому статусі. Уряд РФ кваліфікував російськоукраїнські відносини як «стратегічне партнерство», але
вперто не хотів визначати його рівень та основні
структурні елементи. Російська сторона вже 26 серпня
1991 р. зробила заяву про те, що вона залишає за собою
право порушувати питання про перегляд кордонів
республік колишнього СРСР (крім Прибалтики), які
проголосили незалежність [9, с.79].
Це засвідчувало очевидний факт, російська політична
еліта не бажала миритися зі статусом України як
незалежної держави, яка за законом «Про правонаступництво України» від 12 вересня 1991 р. відмежовувала
свою територію від РФ і встановила з нею державний кордон [23, с.8-10]. Перший віце-президент РФ
О.В. Руцькой (1991 – 1993 рр.), реагуючи на встановлення
Україною кордону, 30 січня 1992 р. заявив, що історична
свідомість росіян не дозволить нікому провести механічне
суміщення кордонів Росії і РФ і відмовитися від того, що
становить славні сторінки російської історії. Він також
наголосив, що не дозволить лідерам «націонал-кар‟єризму» зробити Росію жебраком в межах СНД і увігнати
її в кордони ХІІ століття [9, с.81]. Мета подібних заяв не
викликала сумнівів у тому, що РФ не буде висувати
територіальних претензій до України при одній умові,
якщо остання буде слухняно виконувати вказівки Москви
і залишиться в орбіті російської політики. Ставало дедалі
очевиднішим, зазначали у цей час вітчизняні дослідники,
що навіть протилежні політичні течії Росії – від комуністів до демократів, від лібералів до відвертих фашистів,
від «західників» до монархістів – мають одну спільну інтелектуально-політичну складову – імперський комплекс.
Не варто розраховувати на те, констатували вони, що

російська демократія чи російський лібералізм поширюватиметься на політику РФ у відносинах з Україною [19,
с.22].
Події засвідчували, що російське суспільство продовжувало вважати РФ врятованим «ядром» Радянського
Союзу і шкодувало за втраченою імперією, не усвідомлюючи того, наскільки небезпечними для російського
народу є спроби придушення національної енергії
українців. У політичних доктринах московських царів та
імператорів, комуністичних вождів чи сучасних російських президентів можна виявити подібні ознаки,
джерелом яких є російська імперська ідея «Москва –
третій Рим», що видозмінювалася і трансформувалася під
впливом історичних умов [22, с.25-26]. Коли ідеали
православ‟я, самодержавства та слов‟янофільства втратили свою привабливість та перестали відігравати
функцію консолідації російського суспільства, вони були
замінені на комуністичні ідеї та ідеали, які стали
обґрунтуванням російської національної ідеї – «Москва –
Третій Інтернаціонал». Не випадково російський філософ
М. Бердяєв називав більшовизм третьою стадією розвитку
Російської імперії. Він підкреслював, що Третій Інтернаціонал є не Інтернаціоналом, а російською національною
ідеєю, трансформацією російського месіанізму [6, с.124125]. Саме російські більшовики піднесли російську
експансію на якісно вищий рівень, перетворили СРСР у
другу наддержаву світу. Слід зазначити, що у міжвоєнний
період представники російської еміграції М. Трубецькой,
П.Савицький та ін. започаткували нову месіанську ідейнополітичну течію – євразійство, яка використовуючи
методологію геополітики, обґрунтовувала домінуючу
роль Росії на Євразійському континенті. Характерним
було те, що вони прямо вказували на тісний ідеологічний
взаємозв‟язок між російським більшовизмом та
ідеологією російського самодержавства [23, с.265-268].
СРСР розглядався ними як модель євразійської «ідеальної
держави», яка протиставлялася «фальшивій» західноєвропейській державі. За подібною логікою поневолені
Росією народи не мали права на державне самовизначення, а світ мав бути зацікавленим у відновленні
Російської імперії в кордонах СРСР.
Зарубіжні дослідники образно назвали це ідеологічним коктейлем, що об‟єднував протилежності: царів і
більшовиків, російське православ‟я і слов‟янсько-арійське
неоязичництво, моральний консерватизм церкви і революційні проповіді О. Дугіна (щось на кшталт фашизму).
Єдиною об‟єднуючою силою для РФ, вказували вони, як і
раніше в умовах тоталітарного СРСР, постає створений
росіянами смертельний ворог на всі випадки життя: це
Захід із його п‟ятими колонами, які звинувачують у всіх
смертних гріхах [2, с.19-20]. Можна констатувати, що на
цьому етапі в РФ розпочався процес повної реабілітації
тоталітарного радянського минулого, попри сталінські
репресії та мільйони безневинно знищених людей.
Вказані причини призвели до того, що російське суспільство було не в змозі простежити причинно-наслідковий
зв‟язок між офіційною політикою Москви і зростаючою
ворожістю міжнародного співтовариства. Єдиною причиною цієї ворожості росіяни вбачали у тому, що їхня країна
оточена виключно ворогами.
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Російська політична еліта усвідомлювала, що:
1) суверенізація союзних республік, особливо України, це
лише перший крок подальшого розпаду імперії (СРСР);
2) наступним етапом стане розпад Російської Федерації за
національним, а згодом і регіональним принципами.
Представники російського політикуму не приховували
основну «хворобу» Росії, виступаючи із заявами про те,
що вона зумовлена втратою «споконвічних» російських
територій. Офіційні російські політологи почали залякувати світову громадськість тим, що ця хвороба може
перекинутися на інші держави, перетворивши Росію в
імперських межах на гігантські «Балкани», невичерпне
джерело воєнних конфліктів. За термінологією кремлівських політиків до цього може призвести «агресивний
націоналізм». Домагаючись особливої ролі у світі,
офіційна Москва практикувала подвійну мірку моралі:
одну для себе, а іншу для сусідів. У Москві відкрито
проголошувалося, що РФ має право законно претендувати
на чужі для неї території Криму і Східної України.
Прихильники такої подвійної моралі вказували, що вся
територія колишнього СРСР є військово – стратегічним
простором РФ і це потрібно довести до свідомості НАТО
[21, с. 49-50]. Однак зазначалося, що між Україною та РФ
існують перешкоди щодо співпраці в оборонній сфері,
оскільки для них відсутній спільний ворог.
Тодішній етап міжнародних відносин унеможливлював застосування РФ військового насильства проти
України після проголошення незалежності. Тому перемогла стратегія і тактика втягнення України в євразійський простір за допомогою політики економічної
експансії, де особлива роль відводилася запровадженню
на пострадянському просторі проекту Єдиного економічного простору, що став своєрідною формою відновлення
та подальшого існування «великої» Росії [15, с.3-11]. Щоб
зберегти за собою панівну роль на пострадянському
просторі, РФ почала запроваджувати радикальні ринкові
реформи, насамперед, за рахунок лібералізації цін та
підвищення їх до рівня світових. Це дало їй можливість за
короткий термін здійснити різкий перерозподіл
національного багатства України на свою користь.
Російські демократичні сили, за винятком окремих
представників – Ю. Афанасьєва, О. Бонер, В. Буковського
та ін., що були не причетні до владних структур, не
опротестовували імперських претензій РФ до України.
Аналізуючи позицію тодішньої російської політичної
еліти щодо незалежності України, висловленої в офіційних виданнях та напівофіційних промовах мера Москви
Ю. Лужкова, В. Жириновського, К. Затуліна, прессекретаря президента РФ П. Вощанова, З. Бжезінський
зробив висновок: «Більша частина російської політичної
еліти вважає Україну неправомірно утвореною державою,
не лише незаконним, а й неприродним державним
утворенням. Український націоналізм вважається
штучним, таким, що не має під собою основи, і взагалі
провінційним збоченням, що відриває Україну від
великих російських традицій» [5, с.11-15]. Соціологічні
дослідження громадської думки в РФ свідчили, що
російське населення виступає за створення єдиної
держави, до складу якої б увійшли Росія і Україна, однак
виступає за утворення цієї держави мирним шляхом, і за
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умови, що це не призведе до зниження життєвого рівня
росіян. Лише 5,5 % респондентів у Росії погоджувалися
беззастережно визнати незалежність України і відмовитися від претензій на Крим та Севастополь [3, с.135136].
У цьому контексті другий президент України
Л. Кучма відзначав, що погляди переважної більшості
представників російської політичної еліти мало в чому
відрізняються «від уявлень колишнього функціонера
КПРС зі Старої площі»: «Цей погляд у сухому залишку
зводиться до того, що Україна – історично невід‟ємна
частина Росії, яка відокремилася лише через якесь дивне
непорозуміння або навіть чудацтво, що вона просто
дитина, яка заблукала. Дитина скоро стомиться блукати
по байраках і повернеться до мамки, щаслива, що все
обійшлося. Росіяни… бачать в українцях таку собі
сільську рідню – досить симпатичну, співучу (це відзначається неодмінно), зі своїми гастрономічними пристрастями, своєрідним гумором та кумедною сільською вимовою. Але саме рідню – тобто, з деякими припущеннями,
знову ж таки тих самих росіян… Та ось ця славна рідня
дала задурити собі голову якимось там «бандерівцям» [18,
с.11-12].
Російські впливові політичні сили, які є прихильниками євразійства, вказує Л. Кучма, трактують самий факт
існування незалежної України як оголошення РФ
геополітичної війни, а тому намагаються за всяку ціну
позбавити її функціональних ознак суверенітету.
Проста інтеграція Москви з Києвом, на їх думку,
неможлива і не дасть стійкої геополітичної структури,
навіть якщо це відбудеться всупереч об‟єктивним
перешкодам. Вони прагнуть включити РФ у процес
перевлаштування українського простору у відповідності
до євразійської геополітичної моделі, яка передбачає
домінування Москви над Євразією [11, с.6-9]. Російські
науковці за невеликим винятком не вважали Україну
самостійним геополітичним утворенням, а свого роду
«прикордонним регіоном» РФ. Національний суверенітет
України, з їхньої точки зору, становить велику небезпеку
для всієї Євразії і може легко спровокувати збройний
конфлікт. Подальше існування унітарної України, проголошував російський політолог О. Дугін, є абсолютно
неприйнятне: «Ця територія має бути поділена на
декілька поясів, що відповідають гамі геополітичних та
етнокультурних реальностей» [10, с.379]. Українські
дослідники відразу почали звертати увагу на очевидний
факт, що поява книги О. Дугіна – не випадок, а певний
синтез суспільної свідомості Росії. Підтримка Генштабу
РФ і статус навчального посібника для вузів свідчить про
те, що це видання не обмежується приватною ініціативою
та особистими патріотичними поривами автора [13, с.3334].
Слід відзначити, що із проголошенням незалежності
України російські науковці розпочали активну кампанію
критики українського націоналізму періоду національно –
визвольних змагань у ХХ ст. як ірраціональної сили, яка
своїм руйнівним характером призвела до чисельних
людських жертв. Відштовхуючись від цього, вони почали
обґрунтовувати потребу необхідності боротьби з
українством і доказували штучність українського
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питання. Для Росії українське питання – небезпечний
політичний феномен наших днів, проголошує Є. Морозов,
і доказує, що українське питання це свого роду
«диявольський гомункулус» із таємних лабораторій
Бісмарка і Мольтке, Андраші і Гетцендорфа, що зажив
власним життям на величезному просторі між Доном і
Карпатами, і тепер можна скільки завгодно заперечувати
його органічність та ідентичність, але як реальність
сучасності, а не історії, його визначити необхідно, якщо
РФ хоче проводити реальну політику. При цьому
наголошувалося саме сучасності, оскільки історичних
вимірів українського питання немає [19, с.9-10]. Почала
проповідуватися навіть теза про «насильницьку українізацію малоросійського народу».
У працях російських авторів особливо наголошувалося на тому, що формально український націоналізм
переміг лише завдяки підтримці зовнішніх сил: 1) Перша
світова війна і більшовицька революція допомогли йому
«заїхати» в історію; 2) Друга світова війна завершила
створення соборної України, включивши до її складу
Галичину, Буковину, Закарпаття і Крим. Все це здійснювалося, підкреслює російський дослідник М. Ульянов,
виключно шляхом суспільного насильства та інтриг [19,
390]. Російські політичні сили, починаючи із середини 90х років, особливі надії покладали на майбутній розвал
Української держави, який обумовлювався вищезгаданими причинами [8; 12; 28; 31]. Почали описуватися та
широко пропагуватися сценарії дроблення України на
чотири складові частини: 1) власне Україна (Малоросія) в
кордонах, які в минулому були визначені Зборівським
договором 1649 р.; 2) сучасна Галичина (Червона Русь) в
межах кордонів до 1939 р.; 3) Закарпаття (Карпатська
Русь) в межах кордонів 1945 р.; 4) південні і східні
регіони України, включаючи Крим (Новоросія) [19, с.8182].
Оскільки розвал України, на думку представників
російської політичної еліти і науковців є очевидним, то їх
почала турбувати лише одна проблема, що ж у цьому
випадку робити з українськими землями.
Згідно описаного вище сценарію поділу України –
Донбас і Крим повинні безумовно увійти до складу РФ, а
територія «Новоросії» на правах федерації, і вся
«Малоросія» на правах конфедерації. В цей же час
відверто та неприховано зазначалося, що «Малоросія», як
в часи Російської імперії, так і колишнього СРСР,
повинна виконувати свою основну функцію – постачати в
РФ капітали і робочу силу та забезпечувати російське
населення сільськогосподарською продукцією. При цьому
висловлювалася думка про те, що коли із ідеологічного
простору РФ буде усунуто «українство», то існуючі
проблеми з підпорядкуванням «новоросів і малоросів»
зникнуть самі по собі. У російських політиків та політологів існували лише розбіжності щодо статусу Східної
Галичини, яку було прийнято називати «гадючником» та
«експортером українства» на східноукраїнські землі, а
галичан «етнічними мутантами», ворогами православного
і слов‟янського світу. Тільки їй РФ може дозволити бути
незалежною в якості «задвірків Європи», однак при умові
збереження російського контролю над транспортними

магістралями постачання нафти і газу на Захід [19, с.8384].
Для реалізації на практиці своєї політики щодо
України, керівництво РФ намагалося долучити та використати інші країни, перш за все ті, що знаходилися в
політичній та економічній залежності від Москви. До них
передусім належали держави – учасники міжнародних
політичних, економічних та військових об‟єднань на
пострадянському просторі, які підпорядковувалися та
контролювалися РФ. Російська правляча еліта особливу
увагу почала приділяти створенню наднаціональних
органів, проти чого постійно виступала Україна. Слід
відзначити, що саме у цей період РФ свою політику
почала скеровувати на закріплення як в Україні, так і в
інших державах пострадянського простору «фасадних
демократій», «формальних демократій», «електоральних
демократій», «напівдемократій» і формування в них
лояльних до Москви «режимів домінуючої влади»,
напівавторитарних політичних режимів [25, с.186-187]. У
тих пострадянських країнах, зокрема, в Україні, де
підтверджувалася теорія демократичного транзиту,
політика РФ згодом була направлена на створення зон
заморожених конфліктів, організацію «керованого хаосу».
Висновки. Підсумовуючи вищесказане можна констатувати, що Україні в 1991–2000 рр. не довелося
розраховувати на зміну російської зовнішньополітичної
стратегії. В цих умовах однією з переваг, які мала Україна
і яких, проте, бракує в Росії, Білорусії та інших
пострадянських державах, за винятком балтійських країн
та Грузії, відзначає відомий американський дослідник
Ф. Фукуяма, є активне громадянське суспільство. Дві
події – Помаранчева революція та Революція гідності,
підкреслює він, не дали Україні знову повернутися на
клептократичну російську орбіту [27, с.10]. Новою
точкою відліку для формування гібридного світового
порядку стала агресія РФ проти України в 2014 р.
Гібридна російська агресія проти України, анексія Криму
та фактична окупація частини Донбасу запустила руйнівні
тенденції в міжнародному середовищі і порушила
міжнародно-правові засади світового порядку. В цих
умовах позиція України зазнала кардинальних змін і
потребує чіткої зовнішньополітичної доктрини, підпорядкованої збереженню суверенітету та спрямованої на
відновлення територіальної цілісності, порушеної
внаслідок анексії Криму та гібридних військових дій на
території Донецької та Луганської областей.
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СУСПІЛЬНІ МІФИ СУЧАСНОСТІ КРІЗЬ ПРИЗМУ ІСТОРІЇ
Статтю присвячено аналізу причин виникнення, розповсюдження та популярності в культурноінформаційному просторі сьогодення, побутуючих нині у масовій свідомості широких мас населення,
морально-етичного та політичного міфів та їх вплив на життя людства. Мета даної наукової розвідки,
висвітлити в історичному аспекті проблематику та наслідки популярних суспільних стереотипів.
Методологія дослідження, базується на принципах історизму, науковості, об’єктивності й логічності
В ході аналізу зазначеної проблематики, автором визначено на історичних прикладах хибність
основних складових представлених міфів. Вказано помилковість уявлень, що нібито минулі покоління
відзначалися високими стандартами моралі та гуманізму, порівняно з сучасниками. Розглянуто
неоднозначність тверджень , щодо універсальності та ідеальності ліберально-демократичної суспільної
моделі з наукової точки зору та практичних реалій життя.
Ключові слова: морально-етичний стереотип, ліберально-демократичний міф, історичні факти,
політичні інтереси, гуманізм, рівень життя.
Постановка проблеми. Протягом всієї історії
людства, життя людей завжди супроводжували різноманітні міфи. Що звичайно являється досить закономірним явищем. З огляду на специфіку людської природи та
еволюцію соціумів. Заклопотані наявними проблемами та
негараздами, люди чисто психологічно ідеалізують
минуле. Шукають епоху «золотого віку». Навіть в
особистому відношенні, людська пам‟ять нейтралізує
негативні спогади, залишаючи в основному приємні
враження, особливо ті, що стосуються молодості індивіда.
Міфи творяться суспільствами під безпосереднім
впливом існуючих політичних режимів, церкви, культурної еліти, в інтересах військових переможців, або через
психологічну потребу народу виглядати краще, та самостверджуватися. Міфи бувають різні – расові, релігійні,
культурні, історичні, ідеологічні, воєнні, наукові…
Суспільні міфи існували завжди і хибно думати, що у
сучасного людства – вільного, освіченого, інформованого
їх немає. Міняються інструменти творення міфів, але
глибинні причини їх виникнення, залишаються незмінними.
Актуальність їх вивчення, обумовлюється тією обставиною, що вони реально впливають на життя людей.
Завжди визначали світогляд та поведінку як окремих осіб
так і цілих суспільств. Відбивалися на історичних подіях,
війнах, революціях, кризах…
Дослідженням даної тематики, займалися такі видатні
вчені як Д. Даймонд [1], Ф. Бродель [2] та інші. Однак в
своїх працях, вони висвітлюють лише окремі аспекти цих
процесів. Вивчення ж загальних закономірностей, а також
водночас специфіки впливу представленого явища,
потребує окремого дослідження.
Метою представленої роботи, являється аналіз в
історичному аспекті виникнення та впливу на життя
суспільства, побутуючих нині в культурно-інформаційному просторі людства морально-етичного та політичного
міфів.
Виклад основного матеріалу. Одним з міфів, що
досить міцно укорінився в сучасному культурно-

інформаційному просторі і отримав певне розповсюдження є морально-етичний стереотип. Він доволі широко
представлений в масмедіа, його нерідко, виходячи з
різних причин та інтересів, експлуатують журналісти,
громадські діячі, політики, культурологи, релігійні
проповідники… В результаті, у масовій суспільній свідомості, в основному закріпилось уявлення, що сучасне
людство в морально-етичному відношенні поступається
людям минулого. Мовляв, нинішні покоління зажерливі,
лицемірні, цинічні, розбещені, менш порядні, ніж їхні
предки. Котрі, нібито жили більш поміркованим, патріархальним, «чистим» та релігійним життям.
Незважаючи на усталеність та широку розповсюдженість серед населення таких стереотипів, необхідно
відзначити хибність та «надуманість» подібної точки
зору. Науковцями (істориками, етнографами, соціологами…), давно встановлено і вченим непогано відомо,
про досить «своєрідний» рівень моралі та етики, що
існував в суспільствах минулого.
Легенди про «доброго дикуна», що живе в гармонії з
природою – являються не більше ніж сучасним міфом.
Примітивні племена, відзначаються як правило, надзвичайною жорстокістю та нетерпимістю. Варто лише
згадати про чукчів, котрі зараз в суспільній свідомості
виступають надзвичайно сумирним, недалеким та добрим
народом. Однак, історичні дані свідчать про зворотнє.
Навіть їхня самоназва «справжні люди» – вказувала на те,
що інших вони за людей не вважали. І справді – чукчі
були дуже войовничі і наводили жах на всю східну Сибір.
Російська імперія, дуже довго не могла їх підкорити.
«Черкеси Сибіру» знищували російські поселення до
ноги, не шкодуючи й маляти. А коли ті ж козаки, беручи
їх у полон, запитували чукчів про причини такої нещадної
жорстокості (самі росіяни, все ж чукотських дітей та
жінок, як правило не вбивали) – то отримували відверту
відповідь – «ви не вбиваєте наших жінок та дітей – бо
боїтеся» [3, с.214].
І така жорстокість та нетерпимість в примітивних
племенах була звичною нормою, і відбивалася не лише у
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ставленні до сусідів, а торкалася майже всіх аспектів
їхнього життя. Це повсякчас відзначали європейські
етнографи XVIII–XIX століть.
Що стосується подружньої вірності та рівня благопристойності, то в більшості примітивних народів в
цьому відношенні, були також доволі «своєрідні уявлення». Між іншим і в малюнках «наскального живопису»
первісних людей, які знаходять дослідники, відвертих
еротичних картинок на стінах печер, виявлено чи не
більше, ніж сценок полювання.
Схожими рисами характеризується і рівень «моралі»,
притаманний і для періоду античності. Наприклад, коли
європейські археологи XIX століття, розкопали давньоримські Помпеї (що були засипані попелом під час виверження Везувію). То виховані в пуритансько-християнських традиціях вчені того часу, відразу «збагнули»
релігійні причини загибелі цього міста покараного Богом.
Адже там скрізь, масово та відкрито була присутня еротична тематика. Практично весь побут містян, був просякнутий нею. Мозаїки, фрески, розписи, малюнки, фігурки… «відвертого змісту» – були повсюдно широко представлені й носили сексуальний характер [4, с.114]. Навіть
діти, мали на шиї амулети у вигляді глиняних фалосів.
Про жорстокість та нетерпимість жителів середньовіччя, мабуть не варто й згадувати. Люди іншої віри,
одягу, національності, способу життя – тоді апріорі
викликали підозру та ксенофобію. Недаремно іноетнічні
групи (приміром євреї чи цигани), що дотримувалися
відмінних від католицтва релігійних догматів, жили в
середньовічних європейських містах в окремих кварталах,
й нерідко піддавалися погромам та переслідуванням. Та й
загалом, нам наприклад зараз, важко уявити, щоб люди
заради розваги ходили дивитися аутодафе чи публічні
катування. Тим не менш, це було звичайною нормою
життя для тогочасного населення (як і гладіаторські бої в
цирках античності) [5, с.321].
В цьому контексті, можна навіть і не вказувати на
культурні традиції канібалізму примітивних племен
Карибського басейну та маорі, чи повсякденні обряди
масових людських жертвоприношень, що існували у
цивілізованих індіанців Америки (ацтеків та майя).
Втім і в період Нового часу, люди ще не надто далеко
відійшли від рівня моралі попередніх віків. В найбільш
передовій країні Європи Англії, ще в XVI столітті її
мешканців, нерідко вішали за звичайне бродяжництво [6,
с.973]. Смертна кара навіть в цій розвинутій країні,
застосовувалася надзвичайно широко. Тих же дітей у
XVIII столітті, часто запроторювали на австралійську
каторгу просто за дрібні крадіжки.
Про Африку та Азію, не варто й згадувати. Закони,
моральні норми, релігійні правила – були дуже жорстокі.
Втім, як і повсякденне та масове існування работоргівлі.
Про «милі» кастові та культурні традиції навіть в
«духовній» Індії можна говорити довго. Один лише
звичай саті (коли вдова мусила вкорочувати собі віку,
оскільки підлягала обряду кремації разом з померлим
чоловіком) – чудово ілюструє рівень гуманізму минулого.
Між іншим, людяність навіть європейців-християн, ще
в XIX столітті, залишала бажати кращого. Це проявлялося, навіть у відношенні у них, до своїх же малюків.
Загальним правилом педагогічної практики, тоді було

масове биття дітей. Причому, їх карали часто без вини –
сікли просто для профілактики. В православній Російській імперії, ситуація була не кращою. Варто лише
згадати спогади Максима Горького [7, с.123].
Це саме стосується й «ідеалізованого високого рівня»
подружньої вірності та сексуальної стриманості людей
того часу. Приміром у вікторіанській Англії XIX століття,
з її пуританськими нормами та лицемірним ханжеством,
де навіть ніжки меблів нерідко драпірувались тканинами,
а страви з яєчні соромливо називали «курячими плодами» –
лише задля того, аби запобігти будь‟яким можливим
нескромним асоціаціям з еротичною сферою. І в той же
час, в одному лише Лондоні, тоді «працювали» десятки
тисяч повій, які обслуговували не стільки пролетаріат, як
«чисту публіку». Тобто, для доброчесних джентльменів та
суспільства, головним було лише зовні виглядати
пристойно, а не дотримуватися внутрішньої чистоти та
цнотливості.
Загалом в цій сфері, якщо маси й «грішили» менше
ніж зараз, то не від високого рівня моралі людей. Просто
можливості були менші. Крім того, люди жили в дуже
суворих суспільних рамках. Особливо жінки. Чоловік міг
навіть убити дружину за подружню зраду. «Зіпсована»
дівчина, не могла розраховувати вийти заміж. Сім‟я могла
відвернутися від «легковажної» доньки – і її доля була
гірка. Тиск церкви, залежність людей від підтримки близьких, релігійні страхи… – обмежували «розбещеність»
населення. Однак там, де такі зовнішні рамки слабшали –
люди вели себе зовсім не по святеницьки.
У першій половині XX століття нетерпимість і
жорстокість прийдешніх «грамотних поколінь», також
залишали бажати кращого. Ідеологічні та класові
«чистки», расовий та національний геноцид, масштабні
репресії проти громадянського населення – яскраво
продемонстрували етичний рівень «прогресивних мас».
До речі, моральну еволюцію людства, певною мірою
можна простежити аналізуючи війни. Так, ще донедавна
під час ведення бойових дій, «тотальні бомбардування»
міст з цивільним населенням, масштабне використання
отруйних газів та хімічних речовин, концтабори для
військовополонених, масові згвалтування та розстріли
мирних жителів були звичайною практикою. Але вже
зараз, це важко уявити навіть в умовах війни. Такі
випадки, швидко стають відомі громадськості й викликають загальне обурення та осуд.
Втім, нічого надто дивного в цьому немає. Відносна
доброта сучасного людства, викликана в основному не
вищим рівнем освіти, культури та моралі, характерними
для нинішнього населення планети. В обставинах
глобалізації, коли люди різних національностей, релігії,
культури та поглядів, легко переміщаються у світі і часто
працюють та живуть поряд – нинішнє людство вимушене
піднімати свій рівень моралі, етики, терпимості, гуманізму, взаємоповаги. Інакше, йому просто неможливо
буде вижити в умовах сучасного модерну. Крім того,
колосальні новітні технологічні можливості – також
детермінують ці процеси. Володіння страшною зброєю,
котра здатна моментально поставити світ на край
загибелі, змушують людей, мимоволі бути дуже обережними та стриманими. Адже низький рівень свідомості та
моралі – гарантує самовбивство людства. Невідповідність
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етики, воєнним та технологічним можливостям соціуму,
обов‟язково приводить його до загибелі.
А головне – більшість цивілізованих жителів XXI
століття, виглядають більш гуманними та терпимими,
порівняно з минулими поколіннями, тому що вони
живуть в досить комфортних умовах та зв‟язані певними
суспільними рамками. Численні експерименти психологів
та практика життя – цілком підтверджує цю сумну істину
[8, с.211]. Гуманізація моралі, законів, звичаїв відбувається, як правило, у ситому та благополучному соціумі.
Коли на всіх вистачає ресурсів, відсутня безжальна
конкуренція й не потрібно нещадно боротися за життя.
Існування подібного міфу в свідомості широкого
загалу, викликане не лише соціально-психологічними чи
історико-культурними чинниками. Експлуатація та
насадження, подібних хибних уявлень про «зіпсованість»
сучасних людей та нинішнього суспільства, вигідна
проповідникам різноманітних релігійних культів чи
лідерам ідеологічних рухів, політикам та громадським
діячам, щоб отримати нових членів своїх сект, або
необхідну громадську підтримку в політичній боротьбі.
Засоби масової інформації, роздуваючи подібні
пристрасті в своїх передачах й роблячи відповідно
акцентовані новини – мають з цього свої рейтинги та
фінансові дивіденди.
Поруч з моральним стереотипом й химерними
масовими уявленнями, щодо якоїсь високої етичності
людей минулого – завдяки формуванню певних обставин,
зусиллями ЗМІ, громадських діячів та політиків,
широкого поширення серед сучасної публіки набув і так
званий «політичний міф».
Суть його, полягає в популяризації ідеї, що суспільнополітичний устрій, котрий базується на демократичноліберальних засадах – являється універсальним, ідеальним, підходящим для всіх часів та народів і стабільно
забезпечує країні успіх, обов‟язково приводить до
високого рівня життя народу, та гарантує йому надійні
соціальні стандарти, права й свободи.
Шкода й говорити, про ненауковість, наївність,
інфантильність та небезпечність такого підходу. Адже
подібні ілюзії та легковажність населення, у сприйнятті
подібного популярного уявлення – приводять не лише до
моральних розчарувань, але й можуть мати катастрофічні
соціальні, економічні та політичні наслідки.
Причини культивування цього міфу досить тривіальні.
Якщо не брати до уваги, егоїстично-прагматичні інтереси
безпринципних політиків та інфантильних журналістів,
які виходячи зі своїх мотивів, його активно тиражують та
нав‟язують суспільству. То існують й більш загальні
причини, присутності цього явища в масовій свідомості.
Звичайно, після перемоги в «холодній війні» західного
світу і краху соціалістичної табору – звитяжці звісно,
максимально рекламували достоїнства своєї системи. З
іншого боку – популярності ліберально-демократичної
моделі, сприяли й її безальтернативність в очах світового
загалу. Оскільки, інші соціальні, економічні та ідеологічні
проекти (комунізм, фашизм, монархізм, імперіалізм,
авторитаризм,
ісламська
теократія…),
програли
конкурентну боротьбу й виявилися набагато більш
кривавими, жорстокими та економічно неспроможними,
порівняно з демократією та ринковим капіталізмом. А
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головне, демократична модель, виглядає набагато більш
привабливою для людей – бо надає широкі свободи та
права, устрій народовладдя, економічні можливості та
високий добробут. Наприклад, на рубежі 80-90-х років
XX ст., для змученого постійними обмеженнями, дефіцитом, лицемірством та злочинами радянської влади,
люду колишніх соціалістичних країн, сумнівів в цьому
відношенні тоді не існувало. На хвилі ейфорії переможного закінчення «холодної війни» та прийняття більшістю
народів східної Європи демократії, навіть в середовищі
інтелектуалів утвердилась думка про «кінець історії» [9,
с.102]. Це ще більше зміцнило популярність даного міфу
серед населення.
Однак, аналізуючи його складові, варто чітко
відзначити міфологічні аспекти цього явища від викладок
вчених та реалій життя. Перш за все, необхідно вказати,
що з точки зору науки – ніяких «вічних та універсальних»
суспільних систем, апріорі існувати не може. Тому
твердження, про підходящість ліберально-демократичної
моделі для всіх часів та народів, виглядає чистою
демагогією та спекуляцією. Кожна система має свій
ресурс, закономірності розвитку та умови ефективності.
Втім, навіть не вдаючись до філософії, це чудово видно й
зі світової практики. Спроби сліпо перенести ліберальнодемократичні структури, в фактично середньовічні Ірак та
Афганістан – не мають успіхів й тримаються в основному
на багнетах іноземних солдат. Намагання створити
красиві демократичні системи на пострадянському
просторі – в більшості випадків, призвели до утворення
там клептократичних чи авторитарних режимів з
імітаційною та чисто формальною демократією.
Так само й обов‟язкова успішність та високий рівень
життя демократичних систем – теж являються значною
мірою міфом. Більшість країн, котрі їх мають – зовсім не
відзначаються серйозним добробутом, реальними
свободами, суспільною стабільністю та високими
соціальними гарантіями. Наприклад, ті ж самі країни
Латинської та Центральної Америки, мають демократичні
конституції та регулярно проводять вибори – однак це
зовсім не приводить їх народи до значних успіхів в цих
областях.
Загалом, необхідно сказати, що ідеалістичні уявлення
про «універсальність та успішність» демократії, дуже
схожі на попередні погляди радянського населення про
безальтернативність та обов‟язкову перемогу комунізму. І
в цьому контексті, варто розглянути інший бік «демократичного міфу». Адже в тому «ідеально-лакованому
вигляді», в якому він подається та рекламується в ЗМІ та
популярних виступах громадських діячів, письменників
та політиків – демократична модель ніде не існує. В
чомусь, це дійсно нагадує віру в комунізм, котрий ніколи
й ніде неможливо побудувати – оскільки він являється
надто теоретичною, відірваною від життя і утопічною
моделлю для недосконалого людства.
Так і з демократією – котра приміром, в ідеалі
передбачає, що люди вільно та свідомо обирають своїх
найкращих представників, які застерігають інтереси свої
виборців й загалом піклуються про благо суспільства [10,
с.419]. Однак, не кажучи вже про широкий спектр
різноманітних політтехнологій для обдурювання та
спокушання електорату, які масово застосовує політична
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та економічна владна еліта. Вже той очевидний факт, що
абсолютна більшість виборців, банально не розбирається
в питаннях економіки, політики та адміністрування і вже
навіть з огляду на це, не зможе зробити компетентний
вибір – вказує на ілюзорність подібної наївної думки. З
цього приводу, варто привести промовисту фразу
Уїнстона Черчіля: «Якщо ви хочете розчаруватися в
демократії – вам достатньо п‟ятнадцять хвилин поговорити з середньостатистичним британським виборцем». Й
це було сказано про зразкову англійську демократію та
народ, котрий має серйозний досвід та історію в цій сфері,
що вже тоді говорити про переважну більшість інших.
Така сама ситуація й у США. Наприклад, там існує
практика на рівні штатів, провадити чималу кількість
референдумів з різних суспільно-значущих питань. І
нерідко виборці, показують себе досить інфантильними та
несвідомими – коли водночас, голосують за збільшення
соціальних програм й відразу, за зменшення податків.
Втім, про «високий рівень електорату», можна судити й
по тому, що населення часто вибирає в політичні,
законодавчі та адміністративні структури – відомих спортсменів, кіноакторів, співаків. Абсолютно незважаючи на
той очевидний факт, що такі люди не мають ані знань, ні
досвіду в цих сферах діяльності.
Або наприклад, можна проаналізувати цей аспект
питання й з іншого боку. Відомий німецький соціолог
Роберт Міхельс, ще на початку XX століття вивів так
званий «залізний закон олігархії» [11, с.113]. Суть його
полягає в тому, що організована, професійна та солідарна
еліта, котра до того ж володіє концентрованими
інформаційними, фінансовими, владними та силовими
ресурсами – майже завжди переграє та зможе нав‟язати
свою волю, некомпетентній, роз‟єднаній та неорганізованій більшості населення. Тому, дещо ідеалістичні
уявлення про те, що при демократії, обрані народом
представники – застерігають перш за все інтереси більшості суспільства – далеко не завжди відповідають істині.
Зрештою, це підтверджується й світовою практикою.
Навіть в глянцевій американській демократії, під час
довготривалої війни у В‟єтнамі – еліта довго ігнорувала
вимоги населення, припинити цю бійню та вивести звідти
війська.
Загалом, можна стверджувати, що в ідеальному
варіанті демократичний устрій (як і взірцево-зразковий
соціалістичний), ніде не існує. Є чимало різних моделей
«демократій» та республік. Вже не кажучи про історичні
приклади з минулого – приміром: рабовласницька демократія, що існувала в античній Греції та Римі. Або, можна
згадати про елітарні Генуезьку та Венеціанську республіки середньовіччя. Та й зараз, наприклад, сьогоднішня
американська демократія, якісно відрізняється від
нинішніх мексиканської чи гондураської. А швейцарська
від української. Втім, так само були й різні соціалістичні
моделі. Угорський чи югославський соціалізм, з відсутністю в них колгоспів та представленим дрібним підприємництвом, все ж був значно відмінним від радянського.
А соціалізм Північної Кореї, серйозно відрізняється від
китайського зразка.
З іншого боку, розглядаючи фактори та причини
успішних ліберальних систем, в цьому контексті,
потрібно чітко відзначити, що максимально ефективно

для суспільства, демократична модель може «розкритися»
та реалізуватися за певних умов. Аналізуючи обставини,
що забезпечили процвітання та високий рівень розвитку
сучасних західних країн в другій половині XX століття,
яке відбулося саме при демократичному устрою та ринковій економіці. Можна виділити ряд основних чинників,
що й сприяли ефективності цієї суспільної моделі.
По-перше – це відсутність війн, масштабних економічних криз, революцій, природних катастроф… Адже
при наявності цих лих, неминуче посилюється
централізація влади, обмежуються права, свободи та
можливості громадян. Відкривається широкий простір
для утвердження авторитарних режимів. Втім, це видно з
усієї історії XX століття. А от за відсутності цих
негативних факторів, при стабільному республіканському
устрою, люди отримують максимальні можливості для
своєї творчої та економічної самореалізації. Відтак і
демократична система, яка базується на цих принципах –
стає максимально ефективною. Влада немає ніяких
виправдань перед суспільством, для своєї концентрації.
Наступним чинником, що визначає успішність демократичної моделі, виступає рівень освіченості, культури,
цивілізованості та самоорганізації суспільства. Адже,
якщо люди не мають досвіду та навичок самоорганізації,
не поважають власність співгромадян і не вміють
цивілізовано відстоювати свої права – то в такій країні
(попри наявність там демократичної конституції, періодичних визвольних революцій та регулярних виборів),
ніякої успішної демократії не буде. Таких прикладів у
світі вистачає.
Однак головною умовою, котра фактично детермінує
успішність чи неуспішність можливостей побудови
ефективної демократичної моделі, являється наявність
масового середнього класу в суспільстві. Якщо переважна
більшість населення країни злиденна, ніякої успішної
демократії не вийде. Бідних людей, легко звабити
демагогічним популістам чи підкупити на виборах за
мішечок гречки. Лише економічно незалежні від держави,
самостійні громадяни (особливо котрі мають право на
зброю), які утримують її своїми податками, можуть
свідомо відстоювати свої інтереси.
Сучасні Швейцарія і США, це яскраво підтверджують.
Відсутність чи слабкість, бодай однієї з виділених
передумов – веде до «девальвації демократії». В цьому
контексті, доречною видається цитата з промов одного з
батьків-засновників Сполучених Штатів Бенджаміна
Франкліна: «Демократія – це простір самостійних,
вільних та озброєних чоловіків» [12, с.237].
Проте й демократичний устрій, як і інші системи,
може еволюціонувати чи деградувати, під впливом змін у
суспільстві та світі.
Висновки. Отже, можна підсумувати, що розповсюджені нині серед широких мас населення уявлення, щодо
більш високого рівня доброчесності й моралі, які нібито
були притаманні людям минулого, з наукової точки зору
являються хибними. Подібні погляди сучасників, як і
культивування даного міфу, обумовлюються не лише
об‟єктивними соціально-психологічними та історикокультурними факторами, але й визначаються впливом
політичних та економічних інтересів елітних суспільних
груп, лідерів та інституцій.
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Популяризація серед людства XXI століття ідеї універсальності та ідеальності суспільно-політичної ліберальнодемократичної моделі, котра буцім то являється ідеальним суспільно-політичним устроєм, що завжди є підходящим для всіх часів та народів. І який, нібито, автоматично й стабільно забезпечує країні успіх, обов‟язково
приводить до високого рівня життя народу, та гарантує
йому надійні соціальні стандарти, права й свободи –
також являється досить тривким міфом сьогодення.
Причини розповсюдження таких стереотипів, криються не лише в прагматичних інтересах деяких політиків,
чи країн, або наївності журналістів та громадських діячів.
Ліберально-демократична модель, на даний час є
найбільш успішним та привабливим устроєм в очах
нинішніх поколінь. Оскільки забезпечує максимально
високий рівень економічного добробуту, свобод, прав і
соціальних гарантій для народів розвинутих країн. Крім
того, інші суспільні проекти в історії людства, виявилися
набагато більш кривавими та дискредитованими, й
програли конкурентну боротьбу.
Однак, уявна ідеальність та універсальність демократичної моделі, не підтверджується ні реаліями життя, ні
висновками науковців. І по суті, являється черговим
суспільним міфом сучасного людства.
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SOCIETY MYTHS OF MODERNITY THROUGH THE PRISM OF HISTORY
The article analyzes the reasons for the origin of moral and political myths and their impact on the life of mankind, which
currently exist among the masses. In this research an attempt is made to highlight the problems and consequences of popular
social stereotypes in the historical aspect. The purpose of this research intelligence is to highlight, from a historical
perspective, the problems and consequences of popular social stereotypes. The research methodology is based on the
principles of historicism, scientism, objectivity and logic.
During the analysis of the mentioned problematic the author has defined on historical examples the mistakenness of the
main components of this myths, existing in the mass consciousness. The falsity of statements that allegedly the past generations
were distinguished by high standards of morality and humanism in comparison with the modern ones is indicated. The author
considers the controversy and misconceptions regarding the universality and ideality of the liberal-democratic social model in
the scientific point of view and in the practical realities of life.
Key words: moral stereotype, liberal-democratic myth, historical facts, political interests, humanism, standard of living.
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ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ ПОЛІТИКИ
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ
У статті в історичній ретроспективі зроблено аналіз стану козацьких громад, а також суспільної та
політичної системи Запорізької Січі та Гетьманщини. Виявлені ознаки дають підставу стверджувати про
демократичну основу цих суспільно-політичних утворень. Порівняльний аналіз із сучасним процесом
децентралізації в Україні дає можливість зробити висновок, щодо наступності сучасних демократичних
реформ з децентралізації української державної системи управління. Соціально-суспільні, а також
політичні підвалини сучасного українського народу мають стійкі зв’язки з періодом козацького минулого
українського народу.
Ключові слова: громада, козацькі порядки, управління, рівність у правах, вибірність, демократичні
принципи.
Постановка проблеми. У процесі реалізації ідей
децентралізації в Україні потрібно враховувати особливості розвитку громадських та державних інститутів.
Також треба мати на увазі, що наша країна має багатий
історичний досвід у побудові громадянського суспільства
та децентралізованої держави. Великий історичний пласт
історії українського народу був пов'язаний із існуванням
козацьких громад, Запорізької Січі та Гетьманщини, які
на протязі довгого часу існували, маючи всі ознаки
державності. Можна з повним правом говорити, що
принципи демократії та децентралізації в управлінні були
головною ідеєю цих територіально-політичних об'єднань.
Існує нагальна потреба у поглибленому аналізі здійснення
децентралізації влади в контексті національних традицій
державотворення та новітнього історичного етапу
розвитку України.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. У галузі
державного управління різноманітні аспекти децентралізації є предметом дослідження у роботах таких
науковців, як: О. Бабич, О. Васильєва, О. Гавриленко,
Р. Демчик, Т. Забейворота, Я. Костенко, В. Куйбіда,
Р. Плющ, А .Самойленко, О.Скрипник, О. Ткачук та ін.
Але кожен із дослідників розглядав та аналізував процес
децентралізації з точки зору предмета свого наукового
інтересу.
Мета роботи – визначення історичної спадкоємності
сучасної політики децентралізації із системами управління, які існували в козацьких громадах, а також
наявність демократичних ознак у адміністративному
управлінні Гетьманщини.
Виклад основного матеріалу. Вже на ранніх етапах
свого існування українські козаки дивували іноземців,
проте це була не лише бойова звитяга, її було чимало в
усіх народів. Іноземців буквально вражала демократія,
ознаки якої були присутні, як в управлінні, так і в устрої
суспільного життя козаків. Вже наприкінці ХV ст., в
середній та нижній Наддніпрянщині почало складатися
своєрідне суспільство вільних людей – козацькі громади.
Зосередження чисельної козацької вольності призвело до
створення самостійної військово-політичної організації –
Запорізької Січі, яка мала ознаки спражньої козацької

республіки. Основою всієї влади на Січі була громада, яка
не просто впливала на життя Січі, вона її визначала.
Звичайною практикою була участь на раді всіх козаків,
будь-який учасник зборів міг виступати, висловлювати
пропозиції, враховувати які було обов'язково. Яким би
бурхливим не було обговорення, рішення, прийняте на
раді, не підлягало оскаржуванню та вимагало беззастережного виконання.
Ще однією ознакою демократичності устрою козацьких громад була чітка ієрархічність рад, яка існувала на
Запорізькій Січі. Рішення, які розглядалися на Старшинській раді, потрібно було для кінцевого ухвалення вже
обговорити на спільній козацькій раді. Протиріччя, які
іноді набували форми достатньо жорсткого протистояння,
були далеко не поодинокі, однак, ніколи і ніхто не
піднімав питання про зміну існуючої системи.
Так само важливою особливістю козацьких громад
була прозорість ієрархічних сходів, тобто, до будь-яких
владних структур міг потрапити будь-хто, кого товариство визнавало гідним. Такі правила були зрозумілі, бо
люди йшли до козаків за свободою та рівністю.
Соціальні процеси, які існували в козацькому
середовищі, вплинули на їх саму визначеність, на
створення своєрідної системи управління. Козаки, як
вільні люди, об'єднувалися у громади і вже, виходячи з
принципу рівності, всі питання вирішували на загальних
зборах. Принциповим стояло питання про виборність усіх
керівних посад – козацьких старшин та отаманів.
Старшина, також як і кошові та куренні отамани, не
мали жодних привілеїв перед козацькою громадою. Після
обрання на посаду вони залишалися мешкати у тому ж
курені, що і до обрання. Там же вони і харчувалися. Влада
ґрунтувалася виключно на авторитеті, вони були
старшими серед рівних. Раз на рік вони повинні були
звітувати про свою діяльність. Якщо виявлялися якісь
злочини, то вони несли покарання. Через рік своєї служби
вони йшли з посади або переобиралися на новий термін.
Козацькі громади можна у всіх відношеннях називати
новим соціальним середовищем, як для свого часу.
Вільними свої громади вони зробили самі, тому мали і
нову моральну систему цінностей. У козацькому середо-

Scientific Journal Virtus, December # 59, 2021
вищі цінувалася мужність, молодецтво, щедрість, безкорисливість, простота і помірність, винахідливість і
вільнолюбивість, пошана та шанування до старих вояків.
Засуджувалися лінь і хвастливість, жадібність і нечесність, п'янство у поході та злодійство. Прямо легенди
ходили про козацьку чесність. Наживатися за рахунок
товариства було поганою вадою, що каралася як злочин.
Крадіжка у товариша вважалася найтяжчим злочином
після вбивства товариша [1, с.23].
Виходячи з цієї системи цінностей вільних козаків,
генерувалися також і їх правові норми. Органічний
зв'язок права та моралі призводив до тотальної фетишизації правових норм. За будь-яке дрібне злодійство, замах
на чуже майно виносився виключно смертний вирок,
незважаючи на авторитет і минулі заслуги обвинуваченого. Поєднання юрисдикції з моральною системою цінностей давало право на самодостатність цього явища [2,
с.119].
Простота і неминучість виконання вирока робило
козацьке право дуже привабливим для найширших верств
українського населення. Ціннісні орієнтації, що сформувалися у козацьких громадах, набули широкого
поширення на більшості українських земель. У своїх
прагненнях до свободи, як у широких верствах селянства,
так і серед міського населення, складався ідеал волі, і як
зразок виступали козацькі громади. По мірі звільнення
українських територій від польського панування,
населення прагнуло запровадити у себе козацькі порядки
У середині XVI ст., в результаті народно-визвольної
війни під керівництвом Б. З. Хмельницького, в центрі
Європи утворилася зовсім нове у всіх відношеннях
політичне об‟єднання, яке мало усі ознаки державності. За
формою правління це була республіка з найдемократичнішою на той період політичною системою. Народжені в козацьких громадах ідеї самоорганізації, самоврядування та тотальність виборності усього керівництва,
стали основою існування вже цілої держави [3, с.223]. По
суті, сталося «окозачення» цілого народу. Козацтво
розповсюдило свою модель управління на велику частину
українських земель, забезпечивши лад і порядок на довгі
роки. На довгі десятиріччя український народ, обстоюючи
козацькі порядки, виборював свою свободу і боровся
проти кріпосницької неволі. На довгі роки, вже після
ліквідації Січі та повного входження до Російської
імперії, український народ зберіг у своїй пам'яті
принципи вільного козацького суспільства. Ідеї козацької
доби стали частиною історичної пам'яті українського
народу, напевно, тому в історії України ніколи не міг
з'явитися політик з амбіціями абсолютної влади. Як
показує історична практика, у жодних соціальних
верствах українського суспільства подібні політики не
мають стійкої підтримки.
Наслідком перемог Визвольної війни стала поява на
міжнародній арені нового політичного устрою, а по суті
нової держави – Гетьманщини.
Масове осідання козаків на землю, а також масове
надання селянам статусу козаків, вимагало створення
нового військово-адміністративного устрою для нової
держави. Вже в перший рік свого існування було введено
полковий лад. Спочатку призначення подібного устрою
було виключно для мобілізації війська. Згодом подібна
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система все більше трансформувалася в адміністративнотериторіальну систему держави, а до козацької старшини
все більше переходили функції державного управління.
Полки трансформувалися в адміністративні одиниці –
полкові округи, а сотні стали виступати місцевими
органами влади.
Вся ієрархія органів державної влади, як найвищої, так
і на місцях, зберегла всі атрибути козацьких громад та
Запорізької Січі. Головною ознакою Гетьмавщини як
республіки була виборність усіх старшинських посад, як
Генеральської, так і полкової та сотенної. Підзвітність
перед своїми громадами дозволяла полковникам
підтримувати певну автономність перед гетьманською
владою. Ці елементи децентралізації протягом тривалого
часу не дозволяли концентрувати всю повноту влади у
руках однієї людини.
Свій шлях розвитку пройшла і українська судова
система. У міру визволення українських територій у всіх
населених пунктах запроваджувалися козацькі порядки і,
як наслідок, козацькі суди. Результатом стало зосередження у руках старшини як виконавчої, так і судової
влади. Звичаєве козацьке право було продуктом поєднання юрисдикції з моральною системою цінностей вільної
козацької громади. Нові українські громади мали іншу
природу існування, тому для нових реалій потрібна була
реформа і козацьких судів. За часів існування Гетьманщини така реформа була проведена, наслідком якої стало
відокремлення від адміністративних установ судових
функцій. Судді стали незалежними, бо тепер вони не
призначалися, як раніше, а обиралися. Напрям, у якому
відбувалася реформа, можна назвати демократичним.
В цілому ж, козацька модель управління дуже
позитивно вплинула на розвиток геть усіх сфер існування
українського населення. Запорізька Січ у своєму побуті
найбільш виявила народний ідеал суспільного, демократичного рівноправного ладу, через що це і мало великий
вплив на весь український народ [4, с.177-178, 184].
Українське козацтво, як соціальне співтовариство з
особливою системою управління та суспільною
організацією, не було чимось особливим, подібні
соціальні утворення існували у різних країнах – це
граничари, гайдуки, козаки в Російській імперії. Якщо
говорити про демократичне управління, то можна назвати
і т.зв. вільні міста періоду Середньовіччя, та міста з
Магдебурзьким правом. Головною відмінністю було те,
що вони були вкрапленнями у політичну систему, де
держава, як і вся політична система, існували з протилежними ознаками. Історична практика українського
народу була зовсім інша, риси вільних козацьких громад
спочатку лягли в основу створеної козаками військовополітичної організації з певними ознаками державності –
Запорізької Січі. У середині XVII ст. на території
українського народу виникла держава, республіканська за
формою державного правління та з демократичними
принципами організації суспільного устрою. Козаки,
завдяки своїй моделі суспільства, були дуже близькі до
ідей сучасної України.
Реалізація політики децентралізації, яка в практичній
площині почалась тільки після Революції Гідності, породила
нові адміністративно-територіальні утворення – об‟єднані
територіальні громади. Аналіз результатів роботи громад

62

Scientific Journal Virtus, December # 59, 2021

першої хвилі дозволяє побачити не тільки схожість в
назві нових соціально-адміністративних утворень.
Перші громади утворились при достатньо багаточисленній підтримці населення, на емоційній хвилі бажання
людей змінити своє життя. Це дозволило в короткий термін
сформувати управлінські структури громад і вирішити ряд
самих актуально необхідних соціально-побутових питань.
Успішна побудова комунікації з населенням дозволила
ряду громад вирішити досить складне управлінське
рішення: виокремити пріоритетні проблеми та зосередити
на їх виконання всі наявні ресурси.
Навіть коли про успіхи можна говорити досить
умовно, не можна не помітити, як пожвавилось громадське життя та зросла соціальна активність населення. Нові
утворення дали поштовх до вільного пошуку свого
способу життя та, що саме головне в цьому процесі, без
втручання держави. Створилась нова реальна основа для
зародження громадянського суспільства. З‟явились нові
соціальні процеси в житті громад. Відомий факт, що
певна кількість соціально активних людей завжди
породжує у своєму середовищі особистостей – лідерів, які
згодні брати на себе додаткові громадські обов'язки [5]. У
майбутнього України з‟явились додаткові шанси .
Висновки. Таким чином, для успішного завершення
децентралізації влади в Україні, реалізацію реформ необхідно вести паралельно з відновленням національної культури, історії та національної пам'яті українського народу.
Необхідно пам‟ятати, що в основі української державності, ще на самих її підвалинах, українська спільнота
трималась цінностей демократії. Національне відродження може і має стати додатковим стимулом до розвитку
своїх громад, а отже, й зміцнення Української держави.
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HISTORICAL ASPECT OF DECENTRALIZATION POLICY IN UKRAINE
The article analyzes in historical retrospective the state of goat communities as well as the social and political system of
the Zaporizhia Sich and the Hetmanshchyna. The identified features give grounds to assert the democratic basis of these public
and political institutions. A comparative analysis of the current process of decentralization in Ukraine makes it possible to
conclude that the current democratic reforms on decentralization of the Ukrainian state system of management are acceptable.
Socio-social and social, as well as political psychology of the modern Ukrainian people have stable connections with the
period of the kozatskiy history of the Ukrainian people.
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БРИТАНСЬКО-РАДЯНСЬКІ ВІДНОСИНИ (1979 – 1991 РР.):
РАДЯНСЬКО-РОСІЙСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ
У статті систематизовано та проаналізовано ступінь вивчення та основні підходи до дослідження
проблематики відносин Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії і СРСР кінця
70-х – початку 90-х рр. ХХ століття у військово-політичній, торговельно-економічній та культурній
галузях у науковій думці радянської та сучасної Росії. Наголошено на відсутності в радянсько-російській
історіографії єдиного комплексного наукового дослідження із окресленої проблеми. Констатовано
беззаперечну цінність опрацьованих матеріалів для цілісного бачення особливостей двосторонніх відносин
між Великою Британією та СРСР упродовж 1979–1991 рр.
Ключові слова: Велика Британія, Радянський Союз, Росія, двостороннє співробітництво, військовополітичні відносини, торговельно-економічні зв’язки, гуманітарна галузь.
Постановка проблеми. Враховуючи актуальність
дослідження британсько-радянських відносин (1979–
1991 рр.), у західній та радянсько-російській історіографії
донині не було проведено дослідження, де б цілісно та
всебічно розглядалася окреслена проблема. У науковій
думці Радянського Союзу та сучасної Росії тематика
контактів між Сполученим Королівством Великої
Британії та Північної Ірландії і СРСР означеного періоду
не знайшла належного висвітлення з огляду на вивчення
науковцями переважно окремих аспектів двостороннього
співробітництва між країнами, що, у свою чергу,
вимагало критичного ставлення до наукових праць через
політичну заангажованість більшості з них.
Мета роботи – систематизувати та проаналізувати
радянсько-російську історіографію проблеми.
Виклад основного матеріалу. Проблема дослідження
британсько-радянського співробітництва кінця 70-х –
початку 1990-х рр. знайшла висвітлення у працях
науковців СРСР та Росії, опрацювання яких дало
можливість зробити висновки стосовно конструктивності
відносин між Сполученим Королівством Великої Британії
та Північної Ірландії і Радянським Союзом.
Радянська дослідниця І. Щелокова на сторінках
монографії «Проблеми європейської безпеки та політика
Англії» торкалася питання «радянської загрози», у
розв‟язанні ядерної війни, для Великої Британії та загалом
усього світу і пошуку шляхів вирішення цієї проблеми [1].
Цю тематику також вивчали знавці військово-політичної
історії Великої Британії Г. Колосов у роботі «Військовополітичний курс Англії в Європі» [2], А. Шеін у праці
«Військово-політичний комплекс Великої Британії» [3] та
В. Трухановський у монографії «Англійська ядерна
зброя» [4].
Радянському дипломату та політологу М. Спаському у
праці «Перебудова зовнішньої політики СРСР» та
науковцю О. Лєбєдєву у монографії «Очерки британської
зовнішньої політики (60–80-ті рр.)» вдалося конкретизувати дії керівництва Сполученого Королівства стосовно
СРСР у зв‟язку зі зростанням радянської військової
могутності, що мала прояв у зміцненні та реорганізації

британських Збройних сил [5]. Констатуючи факт інформаційної обмеженості монографії М. Спаського, зорієнтованої, виключно, на вивчення умов військово-політичного
співробітництва між Великою Британією та Радянським
Союзом у 80-х рр. ХХ століття, праця О. Лєбєдєва більш
детально відображала шляхи налагодження військової та
економічної співпраці між країнами, за умови вирішення
питання двостороннього скорочення арсеналів ядерної та
хімічної зброї, шляхом проведення двосторонніх
зустрічей між керівництвом обох держав [6].
Помітне місце у дослідженні особливостей співробітництва Великої Британії та СРСР займають «особливі»
відносини М. Тетчер та М. Горбачова. Радник та прессекретар М. С. Горбачова А. Грачов на сторінках
монографії «Горбачов. Людина, яка хотіла, як краще…»,
спираючись на власні спостереження та раніше не
опубліковані документальні матеріали, наголошував на
взаємній зацікавленості керманичів Великої Британії та
СРСР у конструктивній співпраці, не зважаючи на різний
темперамент політиків і принципові розходження у
політичних поглядах. Дана праця є доволі емоційною та
суб‟єктивною, що, відповідно, вимагає критичного
ставлення до неї та співставлення отриманої інформації із
матеріалами західних науковців [7]. Вивченням «феномена М. Горбачова» у радянській та світовій історії
займалася російська дослідниця О. Дроконова [8],
цінність праці якої полягає в об‟єктивній оцінці політики
М. Горбачова світовою громадськістю, зокрема керівництвом Великої Британії.
Виключно питань британсько-радянського економічного співробітництва кінця 70-х – першої половини 1980х рр. торкався російський науковець, доктор історичних
наук, професор В. Матвєєв у монографії «Британська
дипломатична служба»[9] та «Велика Британія: підсумки
політики консерваторів»[10]. На сторінках праць автору
вдалося визначити причини сповільнення темпів співпраці Великої Британії та Радянського Союзу у галузі
економіки в кінці 70-х та умови і результати налагодження плідного співробітництва між сторонами на
початку – у першій половині 1980-х рр.
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Наукове дослідження російських знавців міжнародних
відносин та історії Азії О. Журавльової та А. Захожої
містило інформацію стосовно правової бази торговельноекономічної британсько-радянської співпраці другої
половини – кінця 80-х рр. ХХ століття. Варто констатувати цінність даних матеріалів для вивчення специфіки
економічного співробітництва між країнами, однак, серед
недоліків варто назвати відсутність точних статистичних
даних стосовно динаміки економічних відносин [11].
Цей недолік було усунуто російським науковцем
В. Рижиковим у монографії «Радянсько-англійські
відносини: головні етапи історії», де автору вдалося не
лише конкретизувати шляхи поглиблення двосторонніх
відносин у галузі економіки, а саме: проведення виставок,
комісій, симпозіумів, підписання низки контрактів із
експорту та імпорту сторін, а й засвідчити зацікавленість
британського керівництва до налагодження плідного
співробітництва з СРСР [12]. Радянський історик
О. Голубєв та сучасний російський науковець О. Левенець
на сторінках власних дисертаційних досліджень опосередковано торкалися питання економічної зацікавленості
британського керівництва у співпраці з Радянським
Союзом [13,14].
Досліджуючи специфіку британсько-радянського співробітництва у галузі культури впродовж 1979–1991 рр.,
доцільно було провести попередній аналіз радянської
літератури даного періоду з метою визначення
внутрішньополітичних умов у СРСР для налагодження
плідної культурної співпраці зі Сполученим Королівством. Радянська дослідниця, історик Л. Зак у монографії
«Історія вивчення радянської культури» приділила значну
увагу існуючим формам британсько-радянського співробітництва у галузі культури кінця 70-х – початку 80-х рр.
ХХ століття [15].
Варто нагадати, що 70-ті – початок 1980-х років для
радянської культури, керованої репресивними структурами, згідно політики Л. Брежнєва, позначилися її занепадом, тоді як прихід на посаду Генерального секретаря
ЦК КПРС у 1982 р. Ю. Андропова, поклав початок
прогресивним змінам. Останні передбачали: розвиток
академічної науки, перехід до загальної середньої освіти,
налагодження наукових контактів та популяризацію
музики, яких побіжно торкалися: радянські науковці
І. Поліщук [16], Є. Гуменюк [17], Ю. Арутюнян [18],
С. Єроненкова [19], Б. Піотровський [20] та російська
дослідниця Л. Солнцева [21].
Радянський дипломат, керівник Відділу культурних
зв‟язків із зарубіжними країнами Міністерства закордонних справ СРСР (1982–1986 рр.) Ю. Кириченко на
сторінках монографії «Культурний обмін: 10 років після
Хельсінкі» акцентував увагу на таких формах двосторонньої британсько-радянської культурної співпраці: як
проведення радянських книжкових виставок на території
Великої Британії та плідна співпраця телеорганізацій
Сполученого Королівства і СРСР у першій половині 80-х
рр. [22]. На сторінках праці «Головні напрямки
перебудови вищої і середньої спеціальної освіти в країні»
[23] авторами наголошувалось на запоруці поглиблення
співробітництва у галузі культури між країнами, а саме
підготовці відповідної нормативно-правової бази,
відсутньої на той час, у двосторонніх відносинах.

Цінну інформацію з приводу особливостей британсько-радянських культурних зв‟язків містила і монографія
радянського історика Л. Лєбєдєва під назвою «Правда і
брехня про культурний обмін», присвячена вивченню
особливостей культурної співпраці між сторонами у
першій половині 80-х рр., зокрема, у галузі літературного
мистецтва та пошуку шляхів поглиблення відносин у
галузі кіно, телебачення, радіо та сфері спорту [24].
Серед наукових праць російської історіографії
особливу увагу доцільно звернути на дослідження
Уповноваженого Посла СРСР у Великій Британії (1980–
1986 рр.), російського дипломата В. Попова «Маргарет
Тетчер: людина і політик». На сторінках монографії
автору вдалося зробити наголос на пріоритетності для
британського керівництва економічного співробітництва
із Радянським Союзом за умови зменшення військової
загрози СРСР для західного світу, шляхом проведення
двосторонніх зустрічей, побудови газопроводу Уренгой–
Помари–Ужгород, що, в свою чергу, сприяло зростанню
показників торгівлі, експорту та імпорту [25].
На думку вітчизняної російської дослідниці О. Золіної,
ключовим аспектом поглиблення двостороннього британсько-радянського співробітництва був перехід Радянського Союзу до ринкової економіки. Належної уваги
заслуговує і дисертація авторки «Радянсько-британське
політичне співробітництво (кінець 70-х – початок 90-х
рр.)», у якій їй вдалося детально дослідити проблему
військово-політичної співпраці двох країн, визначивши
передумови та специфіку відносин, констатувати загалом
позитивну динаміку двосторонніх контактів [26,27].
Серед цінних для даного дослідження праць варто
також назвати ґрунтовну колективну наукову роботу
російських науковців Л. Бабиніної, О. Громико та
Н. Капітонової «Велика Британія: епоха реформ»,
присвячену
вивченню
особливостей
британськорадянського співробітництва початку 1980-х – початку
90-х рр. Основну увагу авторами було зосереджено
на детальному вивченні найдискусійніших аспектів
військово-політичної співпраці між Великою Британією
та СРСР, серед яких: роззброєння, скорочення ядерних та
хімічних арсеналів, аж до повної їхньої ліквідації,
попередження мілітаризації космосу та інцидентів на
морі, «німецьке питання» у відносинах між країнами, тоді
як торговельно-економічні та культурні відносини
залишилися без належної уваги дослідників [28].
Вивчення ролі «німецького питання» у британськорадянській співпраці зазначеного періоду знайшло
висвітлення і у дисертації російського науковця
В. Нєфьодова «НДР та проблема об‟єднання Німеччини»
[29], монографії російського політолога та історика
С. Перегудова «Велика Тетчер. «Залізна леді»»[30] та
матеріалах інтернет-ресурсів, зокрема статтях: «Розсекречені переговори (архіви) М. Горбачова та М. Тетчер» і
«Як Тетчер відкрила світу Горбачова» російського журналіста А. Кречетнікова. Цінність даних матеріалів полягає
у можливості простеження в них динаміки дискусій між
сторонами від категоричного заперечення М. Тетчер
необхідності об‟єднання Німеччини до підтримки нею, за
сприяння М. Горбачова, цього процесу [31,32].
Серед праць, у яких побіжно вивчено проблему
військово-політичного британсько-радянського співро-
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бітництва періоду 1979 – 91 рр. варто назвати статтю
сучасного російського журналіста В. Соколова «Світове
керівництво»[33] та матеріали «НАТО. Трансформація
Альянсу»[34], «НАТО. Хронологія», присвячені проблемам контролю над озброєнням[35].
Належної уваги заслуговує монографія російської
дослідниці, фахівця із питань зовнішньої політики
Великої Британії Н. Капітонової «Пріоритети зовнішньої
політики Великої Британії (1990–1997 рр.)», яка зачіпала
проблему позитивної динаміки двосторонніх зв‟язків між
керівництвом Сполученого Королівства та СРСР як за
часів прем‟єрства М. Тетчер, так і за керівництва
британським урядом Дж. Мейджора [36]. Науковцями Санкт-Петербурзького державного університету
Л. Дускаєвою та Л. Леонтьєвою у статті «Радянськобританські відносини в дискурсі громадянсько-політичної
преси двох країн» наголошувалося на прямому впливі на
формування політичного дискурсу між Великою
Британією та СРСР фактору «холодної війни» та
приналежності країн до різних військово-політичних
блоків – НАТО та Організації Варшавського Договору
(ОВД) [37].
Російський науковець О. Шевцов у дисертації «Роль
громадськості СРСР та Великої Британії у розвитку та
поглибленні радянсько-британського співробітництва
(80-ті рр.)» наголошував на пріоритетності для керівництва обох країн культурної співпраці у 1980-х рр.,
виокремлюючи найбільш та найменш поширені галузі
цієї співпраці та її високу результативність, чому сприяла
політика нового мислення в СРСР. Згідно переконань
автора, дана політика сприяла також обміну думками між
керівництвом обох країн із питань військово-політичного
та економічного співробітництва [38]. Впливу нової
радянської політики 80-х рр. ХХ ст. на перебіг та
особливості британсько-радянської співпраці у галузі
культури опосередковано торкалися російські дослідники
Е. Дурманова[39] та А. Смотров [40].
Висновки. Не зважаючи на недостатнє вивчення
проблеми британсько-радянського співробітництва 1979–
1991 рр. у радянській та вітчизняній російській історіографії, з огляду на суб‟єктивізм та політичну заангажованість наукових праць, варто констатувати високу
інформативність опрацьованих матеріалів та їх беззаперечну цінність для цілісному бачення особливостей
двосторонніх відносин кінця 70-х – початку 90-х рр. ХХ
ст. між Великою Британією та СРСР.
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SOVIET-RUSSIAN HISTORIOGRAPHY OF THE PROBLEM
The article systematizes and analyzes the degree of study and main approaches to the research of relations between the
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the USSR in the late 70's - early 90's of the twentieth century in
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ЛЕКЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ В. ПУТІНА
НА САМІТІ СНД 20 ГРУДНЯ 2019 РОКУ
ПРО ПРИЧИНИ ПОЧАТКУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
ЯК ЕЛЕМЕНТ АГРЕСИВНОЇ ІСТОРИЧНОЇ ПОЛІТИКИ
Стаття присвячена аналізу унікального інформаційного заходу – виступу Президента Російської
Федерації В.Путіна на саміті СНД 20 грудня 2019 року у Санкт-Петербурзі перед лідерами держав СНД з
лекцією на тему причин початку Другої світової війни, зокрема німецько-радянських взаємин та Договору
про ненапад між СРСР та Німеччиною від 23 серпня 1939 року. Дана інформаційна операція виступає
яскравим проявом історичної політики Російської Федерації, метою якої є формуваня та закріплення у
інформаційному просторі стратегічного наративу, одним з найважливіших аспектів якого є сакралізація
перемоги Радянського Союзу у німецько-радянській війні 1941–1945 років (у російській та радянській
історіографіях – «Велика Вітчизняна війна»).
Ключові слова: історична політика, історична свідомість, інформаційні операції, Президент
Російської Федерації В. Путін, Друга світова війна.
Постановка проблеми. Російська Федерація, як
сучасна держава постімперського типу з метою досягненя
власних геополітичних цілей реалізує агресивну державну
політику в усіх її напрямах. Одією з складових частин цієї
державної політики виступає історична політика, яку
Президент Російської Федерації В.Путін у своєму Указі
«Про Міжвідомчу комісію з історичної просвіти»
охарактеризував як «планомірний наступальний підхід до
питань відстоювання інтересів Російської Федерації,
пов‟язаних із збереженням історичної пам‟яті» [1].
Для реалізації такої «наступальної історичної політики» використовується, зокрема, ефект залучення ключових лідерів з метою створення та підтримання в
інформаційному просторі відповідного стратегічного
наративу. Важливим елементом сучасного стратегічного
наративу, який намагається закріпити в інформаційному
просторі влада Російської Федерації, є сакралізація
ролі перемоги СРСР у радянсько-німецькій війні 1941–
1945 років, або «Великій Вітчизняній війні» у російській
та радянській історіографіях. Відповідно, особливого
значення набувають усі історичні події та процеси, які
передували та зумовили початок цієї війни. Характерним
прикладом такої інформаційної акції виступає лекція, яку
було прочитано Президентом Російської Федерації
В. Путіним на неформальному саміті голів держав-членів
СНД, який відбувся 20 грудня 2019 року у СанктПетербурзі.
Темою даної лекції, яку уважно слухали, та навіть
конспектували лідери незалежних держав – членів СНД є
особистий погляд В.Путіна на причини початку Другої
світової війни (а, відповідно, і позиція, яку влада Російської Федерації намагається закріпити у стратегічному
наративі засобами «наступальної історичної політики»).

Метою даної статті є аналіз прийомів та методів, що
використовуються у даній інформаційній акції В. Путіним
з метою досягнення цілей, визначених деравною історичною політикою Російської Федерації.
Виклад основного матеріалу. На початку промови
Володимир Путін висловлює обурення, яке викликала у
нього особисто резолюція Європейського парламенту від
19 вересня 2019 року «Про важливість збереження
європейської пам‟яті для майбутнього Європи», у якій
відповідальність за початок Другої світової війни, поряд з
націонал-соціалістичною Німеччиною, покладається на
комуністичний СРСР [2].
Цитуючи ряд положень зазначеної резолюції, зокрема
«так званий Пакт Молотова-Ріббентропа поділив Європу
та території незалежних держав між двома тоталітарними
режимами, що проклало шлях до початку Другої світової
війни» Президент РФ іронічно сміється та коментує «Ну,
може бути…». Володимир Путін пояснює головам
держав-членів СНД, хто такі Молотов і Ріббентроп
(насправді, очевидно, телеглядачам). У цьому місці
Президент РФ свідомо неточно цитує документ, у якому
сказано таке (переклад з англійської): «беручи до уваги,
що 80 років тому, 23 серпня 1939 року, комуністичний
Радянський Союз та нацистська Німеччина підписали
Договір про ненапад, відомий як Пакт Молотова –
Ріббентропа, та його секретні протоколи, розділивши
Європу та території незалежних держав між двома
тоталітарними режимами та згрупували їх у сфери
інтересів, що підготувало ґрунт для початку Другої
світової війни» [2].
Таким чином, він свідомо замовчує факт наявності
секретних протоколів до згаданого пакту, у яких, власне, і
було здійснено названий у Резолюції розподіл територій
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між двома тоталітарними режимами. За словами
Президента РФ, з метою розібратися «у чому правда» він
попросив своїх колег «підняти певні архівні документи».
Отже, не зрозуміло, які колеги Президента і за яким
принципом підбирали документи, що стали джерелами
для даної лекції. Далі озвучується перелік ряду міжнародних документів, підписаних низкою європейських країн із
Німеччиною у 30-ті роки, що підтверджує цілком
очевидну тезу – так, радянсько-німецький Договір про
ненапад був не єдиним міжнародним документом, який
було заключено із націонал-соціалістською Німеччиною.
Далі у своїй лекції Володимир Путін цитує висловлювання різних політиків, зокрема щодо ролі країн
Заходу у створенні політичної ситуації, сприятливої для
початку Другої світової війни, при цьому джерела не
називаються, а цитати, взяті поза контекстом, часто
змінюють своє значення. Наприклад, розповідаючи про
роль Версальської угоди у початку Другої світової війни,
він наводить слова Уїнстона Черчилля з його книги
«Друга світова війна»: «Економічні статті угоди були
настільки злобні та нерозумні, що ставали явно
безглуздими [3, с.12].
Разом з цим, далі У.Черчилль, на тій самій сторінці
стверджує: «Насправді, однак, ці статті не було виконано.
Навпаки, у той час, як загальна сума німецьких активів,
які було захоплено державами-переможницями, складала
близько одного мільярда фунтів стерлінгів, Німеччині
було надано декілька років потому, головним чином
Сполученими Штатами та Великобританією, більше ніж
півтора мільярди фунтів, що дало їй можливість швидко
ліквідувати руйнування, які було спричинено війною.
<…> Німеччина сплатила, або виявилася здатною сплатити витиснуту з неї у подальшому контрибуцію, виключно завдяки тому, що Сполучені Штати щедро позичали
гроші усій Європі, а їй – в особливості <…> Таким чином,
Німеччина отримала у вигляді позик два мільярди фунтів
стерлінгів проти одного мільярда репарацій, що були
сплачені нею у тій чи іншій формі» [3, с.12].
Стосовно самої угоди (з додатковими секретними
протоколами), якій і присвячено лекцію, У. Черчилль у
зазначеній праці висловлюється саме так, як і зазначається у резолюції Європейського парламенту, що
здивувала та заділа Президента РФ: «Лише тоталітарний
деспотизм в обох країнах міг наважитися на такий
одіозний протиприродній акт» [3, с.132].
Замовчується у даному виступі, зокрема, позиція
лідерів СРСР щодо зближення із націонал-соціалістською
Німеччиною, та підтримку нацистської ідеології, неодноразово висловлену у виступах політичних лідерів. Так,
31 жовтня 1939 року у своїй доповіді про зовнішню
політику уряду на Позачерговій п‟ятій сесії Верховної
Ради СРСР Голова Ради Народних Комісарів СРСР та
Народний Комісар Іноземних справ В. Молотов
висловлює наступне: «Ідеологію гітлеризму, як і будь-яку
іншу ідеологічну систему, можна визнавати, або
заперечувати, – це справа політичних поглядів. Але кожна
людина зрозуміє, що ідеологію неможливо знищити
силою, неможливо покінчити із нею війною. Тому не
лише безглуздо, але й злочинно вести таку війну, як війна
за «знищення гітлеризму», яка прикривається фальшивим
прапором боротьби за «демократію»[4, с.7].
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Дана теза у виступі В. Молотова повністю повторює
позицію Й. Сталіна, висловлену у статті «Мир чи війна»,
що вийшла без підпису у номері газети «Известия» від
09 жовтня 1939 року, із особистими правками, внесеними
Й. Сталіним: «Вогнем та мечем неможливо знищити
ніякої ідеології, ніякого світогляду. Можна поважати чи
ненавидіти гітлеризм, як і будь-яку іншу систему політичних поглядів. Це справа смаку. Але затівати війну
задля «знищення гітлеризму» – означає допускати у
політиці злочинну дурість» [5 с.32].
У своєму виступі Володимир Путін наводить слова
М. Літвінова на пленарному засіданні Асамблеї Ліги
націй 21 вересня 1938 року «Уникнути проблематичної
війни сьогодні й отримати вірну та всеохоплюючу війну
завтра та ще й ціною задоволення апетитів ненажерливих
агресорів та знищення й понівечення суверенних держав –
не означає діяти у дусі пакту Ліги націй» [6, с.262]. Разом
з цим, якщо продовжити цитований виступ: «Заохочувати
брязкання зброєю і звернення до зброї задля розв‟язання
міжнародних проблем, інакше кажучи, преміювати та
заохочувати наступальний надімперіалізм у донині
нечуваних формах не означає діяти у дусі пакту Келлога –
Бріана» [6, с.262]. Парадокс у тому, що суть цитованого
висловлювання можна напряму застосувати якраз до
пакту Молотова-Ріббентропа, який був заключений СРСР
нібито з метою уникнути проблематичної війни з
Гітлером «сьогодні», та призвів до вірної та всеохоплюючої війна завтра, ціною задоволення апетитів
агресорів (СССР та Німеччини), і насправді заохочував
звернення до зброї задля розв‟язання міжнародних
проблем, інакше кажучи, дійсно заохочував наступальний
надімперіалізм у особі СССР та Німеччини.
Далі Президент РФ у своїй лекції звинувачує Польщу
у політичній співпраці з гітлерівською Німеччиною та
русофобських настроях, а також звинувачує Польщу
нібито у заключенні військового союзу з Німеччиною
проти СРСР. При цьому, наприклад, наводиться цитата з
бесіди віце-міністра іноземних справ Польщі Я. Шембека
із Германом Герингом про польсько-радянські стосунки
від 5 листопада 1937 року, у якій Геринг наголошує, що
Третій рейх не може йти на співпрацю не лише із СРСР,
але й взагалі із Росією, незважаючи на її внутрішній
устрій. За словами Президента РФ, і у минулому, і зараз
лякають Росією – і царською, і радянською і сучасною,
нібито на засадах «патологічної русофобії».
Так, дійсно, у 30-ті роки ХХ сторіччя мала місце певна
політична співпраця Польщі та Німеччини. Разом з цим,
знову ж таки має місце однобічне та тенденційне
висвітлення історичних подій. Адже, незважаючи на
антикомуністичну позицію міністра іноземних справ
Польщі Ю. Бека, угода Польщі з Німеччиною проти
СРСР так і не була підписана, хоча німецькі політики
неодноразово у різній формі натякали на підписанні такої
угоди у період з 1934 по 1939 рік. Так, у січні 1935 року
Ю. Пілсудський
відхилив
відповідну пропозицію
Г. Геринга. Під час візиту до Варшави 25–28 січня
1938 року Й. Ріббентроп отримав відмову від Ю. Бека на
пропозицію приєднатися до Антикомінтернівського
пакту. За словами Й. Ріббентропа, «Польща могла б
забезпечити свою безпеку, якби вона наважилася
розділити позицію, зайняту Німеччиною» [7, с.191-218].
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Якщо ж розглядати «патологічну русофобію», як називає
це явище Президент РФ, то недовірливі, а подекуди навіть
ворожнечі стосунки між Польщею та Росією, як і будь-які
інші історичні явища, мають своє підґрунтя, передумови
та підстави.
Конкретно напередодні другої світової війни ще свіжа
у історичній пам‟яті поляків була заява командувача
Західним фронтом Радянської Росії М. Тухачевського:
«Через труп білої Польщі пролягає шлях до світової
пожежі» [8, с.31]. У 1937–1398 роках НКВС СРСР було
проведено антипольську акцію з ознаками етнічної
чистки, що відома під назвою «Польська операція
НКВС», унаслідок якої згідно з дослідженнями російської
правозахисної установи «Меморіал» було заарештовано
143 810 поляків, з них розстріляно 111 091 чоловік [9].
Комуністичний інтернаціонал, проти якого було
спрямовано пакт, до якого так і не увійшла Польща, не
приховував своїх намірів розповсюдити деструктивні
комуністичні ідеї на інші держави: «З‟єднання Німеччини
із СРСР буде останнім ударом по капіталізму та
невідворотно призведе до робітничо-селянської революції
в інших державах Європи да усього світу» [10, с.568].
Отже, Президент РФ у даному розділі своєї лекції
умисно підбирає та освітлює історичні факти таким
чином, щоби перебільшити роль Польщі у початку другої
світової війни та її співпрацю із націонал-соціалістичною
Німеччиною з метою викривлення ходу історичних подій
напередодні війни та зменшення провини СРСР у
співпраці з нацистами і, як наслідок, розв‟язанні другої
світової війни.
У іншій частині лекції Президент РФ намагається
зняти із СРСР провину у агресії щодо Польщі, яку було
здійснено 17 вересня 1939 року за попередньою
домовленістю із націонал-соціалістичною Німеччиною.
Обґрунтовує свою позицію В. Путін тезисом про те, що
польський уряд на час початку введення радянських
військ втратив контроль над державою та управління
збройними силами. Фактично, Президент РФ повторює
зміст ноти радянського уряду, що була вручена о 3.15
17 вересня 1939 року послу Польщі у СРСР В. Гжибовському [11, с.96]. Разом з цим, існує протилежна оцінка
істориками описуваних подій. Відомо, що верховний
головнокомандувач Польщі Е. Ридз-Смігли ввечері
17 вересня ще знаходився на території Польщі, і віддав
наказ відходити до Румунії та Угорщини найкоротшими
шляхами, не вступати в бої із радянськими військами, а з
німцями продовжувати боротьбу.
Таким чином, наказ було віддано вже після радянського нападу. Крім того, очевидно масштабному виступу
радянських військ передувала кількаденна підготовка, як
військова, так і дипломатична. Так, ще 10 вересня
В. Молотов заявив у бесіді з послом Німеччини у СРСР
Шуленбургу: «Польща розвалюється на шматки, і
внаслідок цього Радянський Союз повинен прийти на
допомогу українцям і білорусам, яким «загрожує»
Німеччина. Цей привід висвітлить інтервенцію Радянського Союзу благовидною у очах мас та надасть Радянському Союзу можливість не виглядати агресором» [12,
с.95].

Накази про початок наступу проти Польщі Київському
особливому військовому округу (КОВО) та Білоруському
особливому військовому округу (БОВО) було підписано
Наркомом
оборони
СРСР
К. Ворошиловим
та
Начальником Генштабу РСЧА Б. Шапошніковим 9
вересня 1939 року, терміном зосередження військ та
готовності до наступу було визначено 11 вересня, однак у
подальшому ці терміни було перенесено [13]. 16 вересня
В. Молотов знову заявляє у бесіді із Шуленбургом:
«радянський уряд має намір мотивувати свої дії
наступним чином: Польська держава розпалася і більше
не існує, тому анулюються усі угоди, які було заключено
із Польщею, треті держави можуть спробувати здобути
вигоду із хаосу, що виник; Радянський Союз вважає своїм
обов‟язком втрутитися задля захисту своїх українських та
білоруських братів <…> Молотов погодився з тим, що
передбачений радянським урядом привід містив у собі
ноту, образливу для почуттів німців, але просив, беручи
до уваги складну для радянського уряду ситуацію, не
дозволяти подібним дрібницями вставати на нашому
шляху. Радянський уряд, на жаль, не бачить будь-якого
іншого приводу, оскільки до цієї пори Радянський Союз
не турбувався про свої меншини в Польщі і повинен був
так чи інакше виправдати за кордоном свій теперішній
вплив» [12, с.101]. Таким чином, та сама риторика, що
була застосована у таємній змові політичних лідерів
СРСР та націонал-соціалістичної Німеччини для виправдання їхньої спільної агресії проти Польщі, застосовується у виступі Президента РФ із тією ж метою.
З метою виправдання агресивних дій СРСР проти
Польщі у вересні 1941 В. Путін висловлюється на користь
доцільності виходу Червоної армії на нові «висунуті
уперед західні кордони» у світлі подальшої війни з
націонал-соціалістичною Німеччиною. На підтвердження
такого аргументу він наводить цитату нібито із
висловлювання Президента США Т. Рузвельта: «Я був
радий дізнатися із багатьох джерел про доблесну
боротьбу та численні сильні контратаки, за допомогою
яких російські військові сили захищають свою рідну
землю. Я цілком оцінюю військові переваги, які вам
вдалося здобути тим, що ви змусили ворога розгорнути
сили та вступити до бойових дій на висунутих уперед
західних кордонах, чим частково була послаблена сила
його першого удару» [14, с.16].
Однак, насправді це цитата з особистого листа
Прем‟єр-міністра
Великої
Британії
У. Черчилля
Й. Сталіну від 21 липня 1941 року, і цей лист є відповіддю
на попередній лист Й. Сталіна від 18 липня 1941 року, у
якому Сталін стверджує наступне: «Можна уявити, що
становище німецьких військ було б у декілька разів
вигідніше, якби радянським військам довелося прийняти
удар німецьких військ не у районі Кишиніва, Львова,
Бресту, Білостока, Каунаса та Виборгу, а у районі Одеси,
Каменець-Подільська, Мінська, та околиць Ленінграду»
[14, с.15]. Тобто, у листі британського лідера така відповідь може бути просто дипломатичним прийомом,
погодженням із одним тезисом на фоні дипломатичної
відмови у негайному відкритті другого фронту проти
Гітлера, на якому наполягає Й.Сталін у згаданому листі.
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Таким чином, у лекції Президента РФ міститься підтасовування фактів, перекручування та відверте викривлення цитат історичних діячів, висмикування окремих
фраз з контексту при цитуванні, використовується такі
методи психологічного впливу, як переконання, психологічна інверсія, дозування інформації, формування образів
(архетипів). Загальновідомі та опубліковані ще за часів
СРСР історичні документи видаються за недавні
відкриття, знайдені у ході роботи відповідних фахівців у
архівах.
Однак, разом із цим, незважаючи на низький рівень
викладеного матеріалу з точки зору історичної науки,
задіяні психологічні прийоми очевидно досягають поставленої мети, з огляду на значну кількість позитивного
зворотного зв‟язку користувачів на YouTube – каналах, на
яких розміщено трансляцію даного виступу, у соціальних
мережах тощо. Очевидно, ефективна протидія таким
інформаційним акціям може бути реалізована у вигляді
детального розбору тезисів доповіді фахівцями-істориками, поданого у доступному для відповідних цільових
аудиторій форматі.
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PRESIDENT OF The RUSSIAN FEDERATION V. PUTIN'S LECTURE
ON THE 20TH DECEMBER'S 2019 CIS SUMMIT ABOUT REASONS
FOR SECOND WORLD WAR AS AN ELEMENT OF AGGRESSIVE HISTORICAL POLICY
Following article follows and analyses a unique public appearance of Russian Federation's President V. Putin on the CIS
summit at 20 of December 2019 in Saints-Petersburg with CIS country leaders. The summit included a discussion on reasons
behind Second World War, specifically the German-Soviet relationships and the Non-Aggression pact between the USSR and
Germany from August 23, 1939. This informational operation is a clear example of the historical policy utilized by Russian
Federation with the end goal of forming and consolidating a position a strategic narrative, an important aspect of which is
sanctification victory of Soviet Union in the Soviet German War of 1941–1945 (mentioned as "The Great Patriotic War" in
Russian and Soviet history").
Key words: Historic policy, Historical consciousness, informational operation, President of Russian Federation V. Putin,
Second World War.
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РОЛЬ АШИПУ В ВАВИЛОНО-АССИРИЙСКОЙ МЕДИЦИНЕ:
ЖРЕЦ ИЛИ ВРАЧ?
В статье на основе анализа источников и литературы изучается деятельность ашипу – вавилонских
врачей-заклинателей. Рассмотрена практическая деятельность ашипу как жрецов. Обращено внимание на
различные медицинские практики, которые входили в обязанности ашипу. Подчѐркнуто, что в их
компетенцию входила постановка диагноза больному. Установлено, что в деятельности ашипу при лечении
болезней сочетались магические приемы и рациональные медицинские методы.
Ключевые слова: медицина Древней Месопотамии, ашипу, асу, экзорцизм, «Диагностический
справочник», магическая медицина.
Постановка проблемы. В историографии, посвящѐнной медицине Древней Вавилонии, традиционно выделяются два основных направления деятельности вавилонских врачей: ашипуту и асуту. Первое из них трактуется
историками медицины как магическое, связанное с
религиозными ритуалами. Второе направление более
приближено к современному пониманию сущности
медицины [3. с.81]. Исследователи уделяют основное
внимание второму направлению (асу), тогда как ашипу
чаще всего он воспринимается как жрец или экзорцист,
который изгонял духов и имел весьма опосредованное
отношение к практической медицине [4. c.3]. Поэтому
изучение деятельности ашипу как врачей сохраняет
актуальность.
Цель статьи – определить основные черты деятельности и социальный статус ашипу в Древней Вавилонии.
Изложение основного материала. Среди историков
медицины распространено мнение, что ашипу по cвоей
практической деятельности и специализации был прежде
всего жрецом-экзорцистом. Так, по мнению американской
исследовательницы Д.Э. Скѐрлок, ашипу не считался
жрецом в полном смысле слова, однако он был частью
храмового персонала, наряду с писцами, администраторами и другими служащими. В задачи ашипу входили
проведение различных очистительных ритуалов, организация религиозных праздничных мероприятий и
освящение культовых статуй [13, p.8].
Однако функции ашипу выходили за пределы чисто
организационных задач. Так, ему вменялось в обязанность путѐм заговоров, молитв, ритуалов и магии
сохранять существующий порядок в мире. Также он
должен был отвращать беды от правителя и его детей, от
страны и подданных. В источниках упоминается, что
ашипу должен был смягчать гнев богов, защищать жилые
дома, храмы, дворцы от вредоносного влияния погодных
условий и демонов, выступая как борец со злом [10, S.8081].
Считалось, что выполняя свои обязанности, ашипу
постоянно контактировал со сверхъестественными
силами. Поэтому его авторитет и полномочия рассматривались как исходящие непосредственно от богов, от
имени которых он действовал. Покровителями ашипу

считались бог мудрости Эа и его сын Мардук –
верховный бог Древнего Вавилона [12, p.387].
По мнению ряда учѐных, ашипу занимал высокое
положение в вавилонском обществе. Молитвы, заклинания, магические формулы и обряды хранились втайне
от основной массы населения и передавались от отца к
сыну, не выходя за пределы семьи жреца [9. p.106]. Как
полагает специалист в области вавилонской медицины
М. Геллер, именно по этой причине ашипу не упоминаются в законах Хаммурапи, которые регулировали только
деятельность асу, отражая нормы гражданского права.
Храмовый персонал же имел собственную юрисдикцию [8. p.61].
В научной литературе к ашипу применяется термин
«экзорцист». В аккадском языке имелось несколько
дефиниций данного термина, которые переводятся как
«ашипу» (ašipu) и «машмашу» (mašmaššu). В источниках
эти два термина не упоминаются совместно. Это позволяет предположить, что речь об разновидностях одной
специализации. М. Геллера полагает, что машмашу
должен был бороться с колдовством и чѐрной магией во
всех еѐ проявлениях. Магические формулы и заклинания,
которыми пользовался машмашу, охватывали все
стороны повседневной жизни, от любовных заговоров до
заклинаний против слухов и сплетен. При этом он
практически никогда не покидал территорию храма, к
которому был привязан. Поэтому те, кто нуждались в его
помощи, сами приходили к нему [8, p.166].
Ашипу же можно считать экзорцистом в узком смысле
этого слова. В вавилонском обществе он считался
истинным врачом, что, по нашему мнению, может быть
пояснено представлениями о причинах болезней, которые
доминировали в то время в медицине. Согласно им,
любое бедствие, в том числе и болезнь, считалось
результатом недовольств или гнева демона или бога.
Причины, по которым боги насылали на людей
заболевания, считались связанными с нарушением
какого-либо запрета или табу. В источниках данное
понятие описывалось как прямой физический контакт
божества и пациента («рука Мардука дотронулась до
него»). Кроме того, болезнь считалась результатом
проклятия, порчи, насланной на человека сильным
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колдуном или волшебником [13, p.12]. Если позднее
античная концепция практически исключала представление о патологических изменениях в организме, таким
образом, сводя все телесные недуги к нарушению баланса
жидкостей, то в рамках вавилоно-ассирийской медицины
боги и демоны только насылали на человека болезнь,
которая дальше уже самостоятельно развивалась в
органах или частях тела больного [4, c.6].
Считалось, что, в отличии от асу, ашипу воздействовал на истинную причину болезни пациента путѐм
общения с богами и демонами. Если речь шла о духах,
овладевших телом человека, то ашипу выступал как
экзорцист, который должен изгнать демона путѐм
заговоров и обрядов. По мнению вавилонян, магия,
которую применял ашипу, проникала в тело больного и
изгоняла из него злого духа. В религиозно-магических
практиках чаще всего использовались трупы животных (в
основном домашнего скота) для того, чтобы предоставить
специальное место для перемещения духа из тела
пациента. Нередко в тех же случаях применялась и
трепанация черепа [6, p. 9-11].
Если речь шла о порче или проклятии, то ашипу
использовал т.наз. наступательные заклинания, которые
должны были нансести ответный удар волшебнику или
колдуну, который наслал заклятие. Если же причиной
болезни считался гнев бога, то ашипу прибегал к
искупительным или (по классификации К.В. Заблоцкой)
«ходатайственным» заклинаниям. Их суть сводилась к
тому, что экзорцист обращался к богам с просьбой
простить провинившегося человека и таким образом
избавить его от недуга. В данном случае процедура
исцеления представляла собой переговорный процесс [2,
c.57].
Помимо этого, в арсенале ашипу имелись и другие
способы постановки диагноза: трактовка сновидений,
гадание на воде или масле, изучение взаиморасположения
планет и небесных тел (астрология). Существовал и
другой способ лечения болезней – гадание на внутренностях животных. Этим занимался специально обученный
человек, который именовался «бару» [5, p.13]. Как
свидетельствуют вавилоно-ассирийские источники, в
наиболее сложных с точки диагностики случаях ашипу
обращался за помощью к бару, который должен был
помочь установить причину и серьѐзность того или иного
заболевания для человека. В качестве жертвенного
животного использовалась овца, чьи внутренности
(почки, лѐгкие, печень) применялись для гадания [7,
p.189]. Чаще всего для предсказания использовалась
печень, так как именно этот орган считался у вавилонян
центром жизни и души. Если печень была тѐмно-красной,
наполненной кровью, тѐмно-коричневой или чѐрной, то
это считалось плохим знаком, и шансы пациента на
выживание оценивались как незначительные. Если же
печень была светлого цвета, то шансы победить болезнь
считались высокими [11, p.45].
Следует отметить, что в методах постановки диагноза
ашипу не ограничивался только магическими практиками, но и прибегал к вполне рациональным методам.
Так, «Диагностический справочник» рекомендовал опрос
пациента и его родственников: врача интересовало,
прежде всего, что ел и пил пациент накануне появления

первых симптомов болезни, проявлялась ли она ранее и у
других членов семьи, посещал ли больной какие-либо
местности, где были распространены эпидемические
заболевания, контактировал ли он с другими людьми и
т. д. [1]. Самое главное, что хотел узнать ашипу в результате опроса больного – какие нормы, запреты, табу мог
нарушить пациент, что конкретно вызвало гнев богов,
наславших болезнь. Кром этого, ашипу прибегал к таким
методам диагностики, как измерение температуры тела,
прослушивание дыхания, изучение запахов пациента, а
также крови, мочи, рвоты или гноя [13, p.8-9, 99-100, 118120].
Вавилонские тексты свидетельствуют, что в своей
магической практике ашипу паралельно с асу использовал
различные лекарственные средства, которые имели как
ритуальное, так и магическое значение. В основной своей
массе использовались лекарства растительного (травы,
корешки, семена различных растений, масла); также в
обиходе ашипу использовал обычные овощи и фрукты,
вещества минерального (соль, сера, глина, гипс) и животного происхождения (молоко, масло, кровь, мясо, жир,
прополис, мѐд). Следует отметить, что иногда ашипу
прибегал к дурно пахнущим лекарствам (моча или кал
животных, разлагающиеся трупы животных). Возможно,
что они своїм запахом должны были отгонять от больного
злых духов и демонов [9, p.113].
Одним из методов применения лекарств было
окуривание. Иногда лекарственное средство вдыхалось
пациентом в виде дыма и быстро всасывалось в кровь.
Например, с помощью метода окуривания ашипу лечили
заболевания верхних дыхательных путей, внутреннего
уха или глаз. При этом самому процессу лечения придавалось ритуально-магическое значение (дым служил не
только терапевтическим целям, но и должен был быть
своеобразной жертвой богу или духу) [8, p.20].
Выводы. Функции и обязанности далеко выходили за
пределы ритуальных практик. Граница между экзорцизмом и медициной в древнем мире ещѐ не была жѐстко
очерченной: медицина и магия существовали независимо
и взаимодополняли друг друга. К началу II тыс. до н.э.
заклинания стали применяться чаще для лечения заболеваний, в то время как медицинские предписания
включали в себя все больше магических элементов.
Ашипу был представителем магического направления.
Вместе с тем, он имел непосредственное отношение и к
практической медицине, при этом не конкурируя, а
сотрудничая с асу. В отличие от последнего, ашипу
составлял медицинские тексты и подробно записывал
практикуемые им методы диагностики и лечения
болезней.
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НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА ЯК КОМПЛЕКС
ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ
НА КУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ
У роботі окреслено комплекс взаємозв’язків культурної дипломатії як інструменту публічного
управління сучасної європейської держави та обґрунтовується думка про те, що Україна поки що не
залучила всі інструменти національної безпеки держави. Аналізуються причини, що заважають
зміцненню міжнародного іміджу України, визначається роль внутрішньої й зовнішньої політики в
створенні національної безпеки України. Робиться висновок про те, що в Україні повинна проводитися
цілеспрямована державна політика підтримки позитивних і нейтралізації негативних стереотипів,
формування національної безпеки України в міжнародному просторі, ефективного брендингу й
репутаційного менеджменту дипломатів.
Ключові слова: національна безпека, культурна дипломатія, культура, мистецтво, публічне
управління, брендинг, дипломат, менеджмент.
Постановка проблеми. Сучасні демократичні
трансформації, що відбуваються в Україні, процеси
інтеграції в європейський мистецький простір, зміни
принципів і методів роботи зумовили значне підвищення
вимог до рівня якості професійної підготовки майбутніх
дипломатів нової формації, їх фахової та соціальної
компетентності, загальної й професійної культури.
Культурна дипломатія є одним із різновидів сучасної
дипломатії, яка є важливим напрямом державної політики
і сприяє соціальному, культурному та економічному
розвитку держави, поширенню інформації про країну
через проведення культурних і мистецьких заходів,
діяльність культурних інституцій, популяризацію мистецтва, культурної спадщини тощо. Культурна дипломатія
формує позитивний імідж держави у світі, сприяє розвитку та зміцненню міждержавних відносин. Від того,
наскільки ефективно функціонує культурна дипломатія
держави, залежить її успіх на міжнародному рівні, захист
національних інтересів. Культурна дипломатія держави
повинна спиратись перш за все на культурні запити
суспільства, йти в ногу із сучасними світовими культурними тенденціями, а також брати участь у формуванні,
осмисленні суспільного культурного розвитку, продукуванні нових ідей. Практика показує, що міжкультурна
комунікація є потужним чинником лобіювання зовнішньополітичних інтересів держави за допомогою продукування національних культурних цінностей.
Дослідження розвитку культурної дипломатії є
особливо актуальним для сучасної України, оскільки
сприяє просуванню українського культурного продукту
та інтеграції України у світовий культурний простір.
Актуальність дослідження зумовлена недостатнім вивченням феномену культурної дипломатії загалом, зокрема, її
інституційних вимірів.

Мета статті: теоретично обгрунтувати просування
культури за кордоном та реалізацію «м‟якої сили» задля
зменшення зовнішніх загроз; експериментально перевірити готовність української дипломатії у сфері культури
для здійснення впливу на високий рівень зв‟язків із
закордонними країнами, де зможе відігравати важливу
роль для досягнення цілей зовнішньої політики держави
та для підтримки національної безпеки країни.
Розповсюдження української культури в світі має стати
складовою зовнішньої політики держави та засобом
реалізації національних інтересів країни.
Виклад основного матеріалу. Питання розвитку
культурної дипломатії в сучасній Україні є малодослідженим. Роль культурної дипломатії у розвитку сучасної
держави та інститутів громадянського суспільства
досліджують такі українські науковці як С. Гуцал,
Н. Колесніченко-Братунь,
Н. Мусієнко,
О. Кучмій,
І. Сухорольська, Н. Сербіна, Я. Турчин, Г. Шамборовський та ін. Серед зарубіжних вчених, які аналізують
питання культурної дипломатії, варто виділити праці
Дж. Віллард, М. Каммінгс, Є. Онух, М. Кілбейн, Дж. Най,
Я. Меліссен, Ф. Тейлор та ін. Поняття «культурна
дипломатія» є доволі новим у науковій літературі. Одне з
перших наукових визначень поняття «культурна дипломатія» запропонував американський вчений Мілтон
Каммінгс як «обмін ідеями, інформацією, цінностями,
системами, традиціями, переконаннями й іншими аспектами культури з метою сприяння розвиткові взаєморозуміння» [1, с.55].
Українська дослідниця Оксана Розумна розглядає
культурну дипломатію як сукупність прийомів, методів і
практичних заходів, що їх розробляють і реалізовують
органи зовнішніх відносин та інші уповноважені на те
державні органи, які підтримують дипломатичну діяль-
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ність держави трансляцією зразків національної культури
на зарубіжну аудиторію [2, с.165]. Важливість розвитку
культурної дипломатії полягає в тому, що суспільство
відіграє провідну роль разом із органами влади, які
розвивають міждержавну співпрацю, створюють мережі
комунікації між представниками різних культурних,
освітніх, мистецьких напрямів різних країн. Культурна
дипломатія перш за все сприяє формуванню громадської
думки щодо певної держави, закладає фундамент для
подальшої співпраці, сприяє позитивному ставленню до
інших народів та допомагає долати негативні стереотипи.
Аудиторія громадської дипломатії є дуже широкою, вона
охоплює різні верстви суспільства. Основними суб‟єктами української культурної дипломатії є інститути
державної влади, неурядові організації, громадські
активісти, українські митці, журналісти, науковці,
студенти, політики. Серед ключових завдань сучасної
культурної дипломатії більшість дослідників виділяють:
формування іміджу держави; розвиток зовнішньої
політики; реформування внутрішньої культурної політики
держави, її модернізація та актуалізація. Ці завдання
відображають і основну мету політики культурної
дипломатії в сучасній Україні. Важливим є забезпечення
системної роботи українських культурних ініціатив за
кордоном, формування позитивного образу України та її
громадян, налагодження та формування нових міжнародних культурних комунікацій. Практика показує, що
для багатьох сучасних держав культурна дипломатія
належать до першочергових справ, зокрема, особливо
важливим напрямом зовнішньої політики залишається
для сучасних європейських держав, наприклад, Франції,
Німеччини, Великобританії, Польщі. До прикладу,
Німеччина створила потужну культурну дипломатію для
того, аби змінити сприйняття держави й народу, зокрема,
культурна дипломатія відіграла важливу роль у польськонімецькому примиренні, адже умовою для примирення є
діалог та спільні цінності. Велика Британія зуміла
виробити модель публічної дипломатії, яка зараз слугує
взірцем для інших країн. Більшість сучасних розвинутих
європейських держав створили мережі культурних
інституцій, що діють за кордоном та відіграють важливу
роль у розвитку міждержавних відносин. Зокрема, такі
організації як Британська Рада, Французький Інститут,
Польський Інститут, Ґете Інститут в Україні є важливою
складовою діяльності дипломатичних установ. Вони
визнані лідери культурної дипломатії у світі, зокрема,
реалізують великі міжнародні культурні проекти,
об‟єднують великі міжнародні спільноти, є майданчиком
для спілкування та обміну досвідом на міжнародному
рівні. Важливим їхнім завданнями є лобіювання зовнішньополітичних інтересів держави, забезпечення міжкультурних комунікацій, продукування цінностей у різних
соціально-культурних контекстах. Водночас досвід
успішних європейських інституцій культурної дипломатії
свідчить про те, що важливу роль у їхньому функціонуванні відіграє державна підтримка, часто їхня діяльність підпорядкована міністерствам закордонних справ,
вони мають мережеву структуру і керуються державною
стратегією, а також важливу роль відіграє промоція
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державної мови, підтримка літературних проектів та
книговидання, підтримка сучасної культури і мистецтва.
Практика показує, що європейські міжнародні культурні
інституції активно поєднують як дипломатичну діяльність
(більшість із них підпорядковані міністерствам закордонних справ і працюють при дипломатичних установах), а
також культурну діяльність. Окремими напрямом розвитку культурної дипломатії є вивчення та поширення
державної мови, особливо активно у цій сфері працює
Франція, Великобританія, Німеччина. Саме з мовного
компонента більшість культурних закладів розпочинають
свою діяльність. Так, наприклад, Ґете-Інститут розпочав
свою роботу у 1951 році з мовних курсів для іноземних
вчителів німецької мови. Сьогодні основними напрямами
роботи Інституту Ґете є: 1) підтримка німецької мови;
2) культурний діалог; 3) інформаційна робота; 4) розбудова освітньої програми; 5) європейський контекст,
співпраця з іншими європейськими інституціями [6].
Європейські культурні інституції працюють на підтримку
сучасної культури, а також реагують на гострі суспільні
виклики. Наприклад, особливим напрямом діяльності
Чеського центру у Києві є підтримка молодої альтернативної музики, у статуті Чеських центрів зазначено, що
їхня діяльність спрямована на розвиток альтернативних
пошуків і нових тенденцій у мистецтві. Французький
інститут в Україні та Британська Рада активно займаються промоцією національного кіно. Надзвичайно
поширеними серед міжнародних культурних проектів є
підтримка книговидання як потужного засобу культурного впливу. Не менш важливими є перекладацькі
проекти, адже сам переклад формує діалог між різними
культурами. Наприклад, у 2006 році Польський Інститут
спільно з Міжнародним Фондом «Відродження» заснував
щорічний конкурс для українських видавництв «Переклад
сучасної польської наукової літератури та есеїстики
українською мовою» [2, с.169]. Есеїстика – спрямована на
пізнання творчість, що ламає стереотипи, несе новітні
оригінальні погляди, виводить суспільну свідомість за
межі сценаріїв. Завдяки такому проєкту польська наукова
та художня література присутня в українських книгарнях.
Також при посольстві Франції в Україні діє програма
сприяння видавничій справі «Сковорода», що стимулює
переклади з французької мови на українську. Зацікавленість у перекладацьких проектах виявляє і Британська
Рада, наголошуючи, що, попри повсюдну присутність
англомовної літератури, перекладів українською мовою
британських авторів дуже мало [3, с.145].
Негативним є те, що в Україні розвиток культурної
дипломатії не є системним. На початку 2000-х рр.
створено низку державних структур, завданням яких був
розвиток культурної дипломатії. Зокрема, у 2009 році
створено Державну агенцію промоції культури України,
однак її робота залишається малопомітною на внутрішньому рівні, не кажучи вже про міжнародну
промоцію. Уже кілька років ведуться дискусії про
важливість створення у провідних європейських державах
українських інститутів (інститутів Шевченка, українських
культурних центрів), однак усі ці питання залишаються
на рівні проєктів.
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У 2015 році прийнято рішення про створення
Українського інституту як державної інституції з функціями культурної дипломатії. Згідно зі запропонованою
Міністерством культури Концепції, Український Інститут
має діяти як неурядова організація мережевого типу.
Однак ця ідея викликала в українському суспільстві
багато запитань та дискусій щодо підпорядкування
новоствореної установи, пріоритетності її завдань,
відкриття її представництв у різних державах світу.
Практика показує, що українська культура представлена
на міжнародному рівні невеликими культурними
проектами, існує невелика кількість культурних центрів,
які створили українці за кордоном.
Сьогодні держава має сприяти створенню і підтримці
українських культурних центрів за кордоном, створення
державних програм щодо перекладів українською мовою,
а також перекладів українських авторів на іноземні мови.
Серед позитивних українських практик у цьому напрямі
можна назвати діяльність культурно-інформаційних
центрів при дипломатичних представництвах України за
кордоном (діє 17 центрів), які співпрацюють із представниками національних діаспор, зокрема, проводять заходи
з нагоди святкування національних подій, організовують
виступи народних колективів та представників сучасної
естради, художні виставки, презентують літературні
твори як класиків, так і сучасних українських письменників. Однак аналіз показує, що діяльність даних культурно-інформаційних центрів не є ефективним, найчастіше,
це протокольні заходи, заходи щодо святкування
ювілейних дат тощо. В Україні на державному рівні
культурну дипломатію здійснює Міністерство культури і
туризму, Міністерство закордонних справ, Міністерство
освіти і науки, Державний комітет телебачення і радіомовлення України, неурядові громадські організації і
приватні особи [4,с.162].
У 2015 р. започатковано Перший форум культурної
дипломатії України, що його ініціювало Міністерство
закордонних справ України. Також при МЗС України
створено Управління публічної дипломатії, до складу
якого увійшли три відділи – культурної дипломатії,
іміджевих проєктів та зв‟язків із медіа. Головний акцент
сьогодні робиться на промоції українського кіно,
проведенні фотовиставок, зустрічей із українськими
письменниками, науковцями тощо.
Пріоритетними напрямами української культурної
дипломатії визначено країни ЄС, США та Канаду.
Важливу роль у розвитку української культурної
дипломатії відіграють представники української діаспори,
зокрема, створені ними науково-освітні, академічні,
молодіжні, релігійні, культурні організації. Українці за
кордоном культурно, інформаційно, політично впливають
та сприяють формуванню позитивного іміджу української
держави.
У багатьох державах з ініціативи української діаспори
створені українські центри, які сприяють розвитку
міждержавної співпраці наприклад, Український національно-культурний центр (м. Прага), Український інституту в Швеції. Необхідним є також прийняття Державної
програми розвитку культурних зв‟язків із закордонним

українством, про яку говорять уже багато років. Для того,
щоб оцінити ефективність сучасної культурної дипломатії
в світі, експерти спільно з громадською організацією
«Глобал Юкрейніанс» провели незалежний аудит
ефективності культурної дипломатії України впродовж
2014–2016 років у різних регіонах світу. У межах цього
проекту детально проаналізовано як успішні приклади у
розвитку культурної дипломатії, так і невдачі. Наприклад,
експерти зазначають, що однією з причин негативного
результату референдуму в Нідерландах стала неефективна робота у сфері культурної дипломатії посольства
України у цій країні [5, с.234].
Добрим прикладом є також створення в Україні у
2011 р. організації Фонд культурної дипломатії «UART»,
метою якої є популяризація України та української
культури за кордоном, налагодження співпраці між
Україною та іншими країнами, сприяння зближенню
культур, підтримка історичної спадщини. Сьогодні Фонд
«UART» має чотирнадцять представництв в Україні, а
також в Парижі, Монако та Дубаї.
Важливим кроком інституалізації української культурної дипломатії стала діяльність ради реформ при
Адміністрації Президента України за програмою
«Просування інтересів України у світі», яка ставила за
мету консолідувати роботу державних структур, громадських ініціатив, міжнародних організацій у напрямку
розвитку культурної дипломатії [2, с.256]. Сьогодні
розвиток культурного діалогу та підтримка культурних
ініціатив здійснюється через різні проєкти, міжнародні
культурні організації та фонди.
На державному рівні головними інструментами
виступають угоди про співпрацю, зокрема двосторонні
угоди про роки культури чи окремі спільні заходи
(форуми, фестивалі, дні культури), що їх ефективно
використовують у міжнародних культурних зв‟язках.
Держава виконує роль координатора, який об‟єднує уже
наявні культурні ініціативи, створює умови для розвитку
співпраці. На жаль, в Україні культура не є пріоритетом
державної політики і стан української культурної
дипломатії цілком відповідає загальному стану розвитку
культури в державі. Важливим є розвиток партнерств,
культурних мереж інститутами культурної дипломатії, що
дає додаткові можливості для фінансування й успішнішої
реалізації проектів, дає можливість налагодити співпрацю
з культурними осередками.
Особливе значення має розвиток внутрішнього
вектора культурної дипломатії («domestic public
diplomacy»), який спрямований на формування внутрішньополітичного діалогу засобами культури. Особливо це
актуально в сучасних умовах конфлікту на Сході України.
Практика показує, що спільні культурні ініціативи
сприяють подоланню конфліктів, залученню до співпраці
митців, діячів культури та інтелектуалів із різних регіонів
України.
З початку війни на Сході України українські митці,
освітяни, громадські діячі організували чимало культурницьких заходів у громадах, які зазнали впливу збройного
конфлікту. Культурна дипломатія сприяє співпраці,
трансформації окремих акцій культурної дипломатії у
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системну роботу у громадах, залучення до цих ініціатив
широкої аудиторії, розвитку публічних, громадських
просторів, які можуть стати майданчиками як для
мистецьких ініціатив, так і для діалогу у суспільстві.
Культурна інтеграція та співпраця між регіонами України
є важливим напрямом сучасної політики держави. Поява
таких проєктів, як «Культурна дипломатія між регіонами
України» (з ініціативи Українського кризового медіацентру), є доволі знаковою для розвитку внутрішнього
вектора культурної дипломатії [5, с.178].
Звичайно, що створення державного інституту культурної дипломатії та його розбудова – це доволі складний та
тривалий процес, який потребує консолідованих зусиль як
органів державної влади, так і громадського суспільства.
Культурна дипломатія має як внутрішньополітичний, так
і міжнародний вимір, і важливим її завданням є швидке
реагування на культурні запити суспільства, політика
презентації України у світі через співпрацю у сфері
культури.
Досвід держав-членів ЄС показує, що сьогодні
важливо розвивати нові напрями культурного діалогу та
співпраці як у середині ЄС, так і на міжнародному рівні,
варто розвивати як урядові, так і неурядові програми.
Практика показує, що розвиток культурної дипломатії
країн ЄС значно підвищує ефективність зовнішньої
політики, додає престижу державам, національним
урядам, зменшує вплив негативних стереотипів, зміцнює
авторитет держави. Успішний розвиток української
культурної дипломатії можливий за умови комплексного
та системного підходу Міністерства закордонних справ
України та Міністерства культури України, експертної
спільноти, волонтерів, представників української діаспори.
Можна констатувати, що культурна дипломатія в
Україні лише розпочинає активно розвиватись і сьогодні
стикається із багатьма проблемами, зокрема, через
відсутність єдиної координації роботи різних культурних
центрів, відсутність єдиної державної стратегії. Вироблення суспільного консенсусу в реалізації політики культурної дипломатії є сьогодні чи не головним завданням,
адже українські культурні ініціативи, які виходять на
міжнародний рівень, мають бути внутрішньо узгодженими та показувати загальносуспільний консенсус. Для
подальших наукових досліджень важливим є вивчення
особливостей формування позитивного образу України у
світі засобами культури та міжнародного культурного
співробітництва.
Стратегія національної безпеки визначає основні
напрями державної політики в галузі національної
безпеки – Указ Президента України Про рішення Ради
національної безпеки та оборони України від 6 травня
2015 року «Про Стратегію національної безпеки України»
[6, с.147]. Однак у документі не згадуються проблеми
культурної політики та пріоритетні напрямки зміцнення
національної безпеки. Водночас використовуються поняття, які пов‟язуються із культурним процесом, зокрема, –
поняття цінностей. Так, у «Загальних положеннях»
стверджується, що Україна захищатиме свої фундаментальні цінності, визначені Конституцією та законами
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України, – незалежність, територіальну цілісність і суверенітет, гідність, демократію, людину, її права і свободи,
верховенство права, забезпечення добробуту, мир та
безпеку.
У документі використовується поняття «гуманітарний
розвиток», яке можна розуміти як синонім «культурний
розвиток». Стверджується, що серед основних цілей
Стратегії національної безпеки є утвердження прав і
свобод людини та громадянина, забезпечення нової якості
економічного, соціального і гуманітарного розвитку.
Досягнення зазначених цілей потребує «якісно нової
державної політики, спрямованої на ефективний захист
національних інтересів в економічній, соціальній,
гуманітарній та інших сферах».
Серед актуальних загроз національній безпеці, які є
наслідком агресивних дій Росії, вказується інформаційнопсихологічна війна, приниження української мови і
культури, фальшування української історії, формування
російськими засобами масової комунікації викривленої
інформаційної картини світу. Серед загроз інформаційній
безпеці вказується такі чинники, як відсутність цілісної
комунікативної політики держави та недостатній рівень
медіа-культури суспільства.
Стратегія визначає основні напрями державної
політики національної безпеки України, серед яких
згадуються чинники, які пов‟язані з культурним
розвитком. Це – утвердження демократичних цінностей,
захист національних цінностей та зміцнення єдності
українського суспільства. Одним із заходів, спрямованих
на зміцнення інформаційної безпеки, вказується необхідність підвищення медіа-культури населення. У Стратегії
національної безпеки є посилання на загальні концептуальні засади щодо ролі культурної політики у зміцненні
безпекової сфери. Водночас культурна політика не
визнається як актуальна складова державної політики
національної безпеки.
У Законі України «Про основи національної безпеки
України» [7, с.45] також імпліцитно присутня проблематика, яка стосується культурної політики. Зокрема, у
визначенні поняття «національна безпека» стверджується,
що це захищеність важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, за якої забезпечуються
своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз національним інтересам у
сферах культурного розвитку населення. Закон до змісту
«національних інтересів» відносить важливі матеріальні,
інтелектуальні та духовні цінності Українського народу.
У цьому визначенні поняття «цінності» можна розуміти й
як «культурні цінності».
На жаль, зазначені констатації не знайшли послідовного відображення в інших статтях Закону. Так, у ст. 6
«Пріоритети національних інтересів» присутнє лише
контекстне згадування культурної проблематики, коли
стверджується, що до пріоритетів відноситься «розвиток
духовності, моральних засад, інтелектуального потенціалу Українського народу». У ст. 7 «Загрози національним інтересам і національній безпеці України» також
культурна сфера прямо не згадується у переліку загроз. У
цій статті Закону використовується посилання на «прояви
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моральної та духовної деградації суспільства», що має
побіжне відношення до культурної політики. У статті 8
Закону визначаються основні напрями державної
політики з питань національної безпеки. У переліку цих
напрямів вказується «формування і вдосконалення
політико-правових, соціально-економічних та духовнокультурних засад етнонаціональної стабільності». Проте
очевидно, що це визначення не повністю відображає
специфіку культурної проблематики, яке має відношення
до державної політики національної безпеки.
Аналіз базових нормативних документів показує, що в
них питанням культурної політики приділяється явно не
достатньо уваги. Фактично проблеми, що пов‟язані із
культурою тут підпорядковуються іншим завданням, які
вважаються більш важливими. Це звужує значущість
базових документів, які визначають політику національної безпеки. Оскільки Стратегія національної безпеки
і Закон України «Про основи національної безпеки
України» є документами, які вимагають періодичного
уточнення залежно від поточної ситуації, доцільно ввести
до них доповнення, що стосуються проблематики
культурної політики. Зокрема, необхідно визнати, що
культура є ціннісною основою, на якій можлива консолідація українського суспільства задля подолання соціально-економічної кризи. Сучасні соціально-економічні та
політичні конфлікти, які загрожують стабільності, багато
в чому виникли на ґрунті деструктивних процесів у
гуманітарній сфері, тому політика національної безпеки
має бути спрямована на подолання конфлікту цінностей
та формування національної ідентичності.
У базових документах необхідно чітко визначити, що
одним із пріоритетних завдань Стратегії національної
безпеки має бути формування державної культурної
політики, яка б була спрямована на подолання ціннісних
конфліктів, що провокують виникнення соціальноекономічної кризи в суспільстві. Звідси цілком логічним є
формулювання завдання конкретизації функцій та
напрямів розвитку культурної політики в системі
національної безпеки.
Висновки. На основі вищезазначеного, констатуємо,
що дослідження дають змогу визначити місце і роль
культурної складової в системі чинників, які впливають
на сталий розвиток країни та її національну безпеку;
взаємозв‟язок між станом соціальної сфери та рівнем
соціально-економічного розвитку держави. Дійсно,
культурна дипломатія – імператриця мистецтв у сфері
державного управління. Таким чином, доцільно враховувати при розробці моделі управління культурою такі
пріоритети: збереження і динамічний розвиток культурної
спадщини як основи формування національної єдності,
усвідомлення громадянами країни культурної ідентичності, збереження історичної пам‟яті, а також участь
рівноправних партнерських відносин в інтенсивній
міжкультурній співпраці, глобальному світовому інформаційному та культурному просторі. Ми з‟ясували, що в
наш час перед українською дипломатією стоять найважливіші стратегічні завдання: здобуття довгострокового
захисту національного суверенітету, національної безпеки

України та сприяння масштабному культурному
відкриттю України у світі – глибокому вкоріненню на
політичних, культурних, ментальних картах інших
народів та регіонів.
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The article is devoted to the study of the creation of territorial defense in Ukraine.
With the beginning of Russia's armed aggression against Ukraine, which led to the capture of Crimea and much
of Donetsk and Luhansk regions, the main issue facing the Ukrainian people and state authorities was to effectively
ensure the country's sovereignty and territorial integrity. The reasons for the low efficiency of public administration
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Formulation of the problem. Taking advantage of the
political crisis that arose in Ukraine in late 2013 and early
2014, the leadership of the Russian Federation resorted to
direct military aggression against Ukraine. Using regular
troops in cooperation with special services, Russia captured
Crimea and part of Donetsk and Luhansk regions. Among the
reasons that contributed to such a successful military
operation is the fact that in recent decades the Ukrainian
authorities have not drawn sound conclusions from Russia's
aggressive policy and have not paid enough attention to
strengthening the country's defense capabilities and national
security.
The lessons of this undeclared war, waged by the Russian
Federation against Ukraine for many years, give every reason
to believe that Ukraine needs a strong, territorial defense
capable of responding quickly to threats.
Analysis of recent research and publications. In recent
years, the issues of territorial defense of Ukraine have been
studied by domestic scholars and practitioners in the field of
national security and defense, including V. Govorukha,
V. Zatynaiko, S. Krivonos, O. Melnyk, V. Ovcharenko,
V. Sokurenko, V. Shkidchenko and others.
Thus, V. Sokurenko noted that the Armed Forces
of Ukraine, other military formations formed in accordance
with the laws of Ukraine, law enforcement agencies, units
of the State Special Transport Service, the State Special
Communications Service and protection of information of
Ukraine and relevant law enforcement agencies [1].
Serhii Krivonos believes that the issue of territorial
defense has long been a priority for our state. Since the
beginning of the war in the east, territorial defense has not
developed as it should. People were sent to the front without
proper equipment and without knowledge, to the extent
necessary to conduct hostilities. Therefore, over time, we
concluded that it needs to be changed. A working group was
set up to develop a 5-step concept program. The working
group is actively studying the experience of Latvia, Lithuania,
and Estonia in the creation of territorial defense units. At the
same time, the model of one of the countries is not copied, the

Ukrainian experience is considered and only those moments
that can work in our country are taken as an example. We will
have a territorial defense that will be able to take control of the
territory of Ukraine in the shortest possible time and prevent
the impunity of enemy reconnaissance groups and separatist
groups [2].
At the same time, even though Ukraine has been at war
with the Russian Federation since 2014, the problems of
territorial defense require additional research and improvement of current legislation in this area.
The purpose of the article. The purpose of our scientific
research should be to analyze the peculiarities of the processes
of development of territorial defense of Ukraine, considering
foreign experience.
Presenting main material. To fully understand the need
for a highly effective state defense, one must understand the
fact that the country's territory will never be conquered until it
is fully controlled by the ground forces and special services of
the enemy army. Thus, the regular army of the state alone is
unable to hold back much larger enemy troops for a long time.
At the same time, effective counteraction to a larger and better
armed army is possible only if a well-prepared territorial
defense is used. Such territorial defense, with the right
organization and the necessary regulatory and legal support,
can become a powerful state power institution capable of
reliably and effectively counteracting the most modern armies.
To build an effective territorial defense in Ukraine, first, it
is advisable to thoroughly study the experience of countries
where this method of state protection is given special
attention.
We believe that it is logical to evaluate such experience
according to certain criteria, namely: regulatory and legal
support; duration of practical application and efficiency.
Lithuanian legislation in the field of national defense
should be a clear example. Article 139 of the Constitution of
the Republic of Lithuania [3] emphasizes that the protection of
the Republic of Lithuania from external armed attack is the
right and duty of every citizen of the Republic of Lithuania. In
accordance with the procedure established by law, citizens of
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the Republic of Lithuania are obliged to perform military or
alternative service for the protection of the region. The
organization of protection of the region is established by law
[3]. It should be noted that a similar norm exists in the
Constitution of Ukraine [4], namely Article 17 states that
protection of sovereignty and territorial integrity of Ukraine,
ensuring its economic and information security are the most
important functions of the state, the work of the Ukrainian
people [4].
On July 17, 2000, on VIII-1856, the Seimas of the
Republic of Lithuania adopted the Law on Armed Defense
and Resistance to Aggression [5]. A feature of the version of
July 1, 2020, was the definition that in accordance with
paragraph 2 of Article 3 of the Constitution of the Republic of
Lithuania, declaring that the nation and every citizen have the
right to oppose anyone who violates the independence of
Lithuania, territorial integrity, and constitutional order.
Part 2 of Article 2 of this Law states that the Armed Forces
include: the Lithuanian Armed Forces and other armed forces
intended for armed protection against aggression, the State
Border Guard Service under the Ministry of the Interior
(hereinafter – the State Border Guard Service), the Security
Service of the Republic of Lithuania , The Public Security
Service under the Ministry of the Interior, combat units of the
Lithuanian Riflemen's Union, as well as other combat units
of the armed resistance (guerrillas), citizens and their
organizations subordinate to the leadership of the Armed
Forces [5].
At the same time, in our opinion, the most interesting
norms of this article are part 5. Civil resistance – activities of
citizens of the Republic of Lithuania and their amateur
formations against aggression and occupation, and part 7.
Leadership of the Nation Resistance – institution to lead the
Resistance of the Nation in accordance with the Constitution
of the Republic of Lithuania due to aggression or occupation
due to the inability of state authorities and civil defense and
state defense and the provisions of law, as well as the
leadership of the armed forces authorized by this institution.
Articles 5 and 6 also specify the actions of the state and
citizens in the event of armed aggression. Acts of aggression
are those actions of foreign states that pose a serious threat to
the sovereignty, territorial integrity, or political independence
of the Republic of Lithuania, and in this case the actions of
armed defense and resistance to aggression begin from the
very beginning of the act of aggression. In turn, resistance to
aggression is mandatory, universal, and unconditional in
armed defense.
In case of aggression, the Republic of Lithuania must be
protected with weapons. According to the Constitution and
laws, state institutions, the armed forces and every citizen
must protect the independence of Lithuania, the integrity of its
territory and the constitutional order.
In case of aggression, the protection of the Republic of
Lithuania and the resistance of the aggressor is universal.
Lithuania's independence, territorial integrity and constitutional order are protected by the armed forces of the state, all
national resources are used for defense, the state, and every
citizen act in all possible ways, not prohibited by generally
accepted norms of international law.
In the event of aggression, the armed defense of the
Republic of Lithuania is unconditional. This cannot be due to
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the scale of the aggression or any other conditions. Nothing
can restrict the right of a nation and every citizen to resist an
aggressor or occupier. Lithuania defends and resists aggression without waiting for international assistance [5].
The actions of armed defense and resistance to aggression
are directed by the free and lawful civil and military
leadership of the state defense, or, if it is unable to act, the
leadership of the resistance of the Nation. In the event of
aggression, no state body or official may decide or issue an
order prohibiting protection against aggression. Such a
decision or order is void and unenforceable.
In the event of an armed attack, when there is a threat to
the sovereignty or territorial integrity of the state, the
President of the Republic, or the Deputy Speaker of the
Seimas shall, in accordance with the Constitution and laws,
immediately decide on protection against armed aggression. In
the absence of a decision on defense against armed aggression
without delay, the civilian and military leadership of the state
defense in the manner prescribed by law assigns tasks to the
armed forces to carry out defense operations and other actions.
Commanders of the army and other units of the armed forces
immediately act on pre-arranged plans to repel aggression.
If, in the event of aggression, an officer is not free to
perform the duties or functions of state protection, as well as
to transfer orders under the chain of operational command of
defense operations, lower-level officials perform defense
functions independently. In the event of loss of contact with
senior officials, lower-ranking officials also have the right to
perform their defense functions independently. In such cases,
the orders and actions of these officers or commanders are
considered lawful.
The legal regime of martial law is applied during armed
defense and resistance to aggression, regardless of whether
martial law has been imposed in accordance with the
procedure established by the Constitution and the Law on
Martial Law.
In the territory of the Republic of Lithuania, including the
territory occupied by the enemy, justice will be administered
only by courts established in accordance with the procedure
established by the Constitution and laws of the Republic of
Lithuania. When they are unable to act, justice is administered
by the courts on the battlefield, formed by the leadership of
the nation's resistance. The characteristics of the activity and
process of courts during armed defense and resistance to
aggression are determined by the Law on Military Status.
Local self-government institutions operating in the enemyoccupied territory of the Republic of Lithuania, as well as the
police and other state and local public authorities and nonconscripts, carry out orders and instructions of the Civil
Defense and Military Administration of the Republic of
Lithuania, orders, and instructions national resistance.
All citizens of the Republic of Lithuania are prohibited
from cooperating with the enemy, or the administration
established by them. Persons guilty of cooperation are
prosecuted in accordance with the legislation of the Republic
of Lithuania.
The Armed Forces and citizens of the Republic of
Lithuania can resist aggression in all available and nonprohibited forms of universally recognized norms of
international law: military defense, guerrilla action,
disobedience to civilians and other means. From the very
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beginning of aggression or occupation, acts of disobedience
and civil resistance of the citizens of the Republic of
Lithuania, as well as their armed resistance to the aggressor or
occupier are legal [5].
The next no less important normative legal act is the Law
of the Republic of Lithuania of July 2, 1997, under IIIVIII375 On Detachments of the Lithuanian Riflemen's Union. [6].
This law establishes the Union of Riflemen (hereinafter – the
Union), which operated until 1940. June 15 activities,
management, membership, and liquidation of the existing
organization. The Union is a voluntary, self-governing civil
society organization that strengthens the state's defense
capabilities, develops citizenship and national consciousness,
develops state defense education activities, and provides
assistance to the police and civil security. The Union is a legal
entity that has a seal, settlement and currency and special
accounts in one of the banks registered in the Republic of
Lithuania and may have one currency account in another state.
The union must have its own flag, badge, and members in
uniform.
The goals and objectives of the Union in peacetime are:
– strengthening the independence of the Lithuanian state.
– preparation for civil self-defense and armed national
defense.
– development of citizenship, respect for the Constitution
of the Republic of Lithuania and trust in national institutions.
– education of ethnic culture of the nation.
– participation in the preparation of citizens for general
civil and armed resistance in the event of a threat of war and
occupation.
– assistance to national defense structures in preparing the
mobilization reserve.
– assistance to the border police in strengthening the
protection of the state border.
– assistance to the police and civil protection service
during accidents and natural disasters where people's lives or
property are in danger.
And during martial law, the Allied forces, which are part
of the armed forces, carry out the territorial defense of the
country. To achieve its goals and objectives, the Union shall
act in accordance with its program and annual action plans
agreed with the Ministry of National Defense and approved by
the General Assembly of the Union.
Organizationally, the Union consists of teams, companies,
platoons, and operates on a territorial basis.
The Union and its members have the right to own and
control weapons, ammunition and other security measures in
the manner prescribed by law.
To carry out the activities provided for by this Law, the
Union may, inter alia, in the manner prescribed by law,
receive weapons and ammunition by donation. Permits for the
acquisition, storage and carrying of weapons shall be issued to
members of the Union in accordance with the procedure
established by the Government.
The Law of the Republic of Lithuania of 15 January 2002
on № IX-705 defines the procedure for the circulation of
weapons and ammunition [7]. This Law stipulates that shooter
at least 18 years old may purchase and have for the Rifle
Service. Such weapons include:
– automatic firearms, which were converted into semiautomatic firearms.
– semi-automatic short firearms.

– semi-automatic long firearms.
A member of the Lithuanian Riflemen's Union, after
passing an examination and obtaining a permit to possess a
weapon, receives a permit to carry a weapon in accordance
with the procedure established by the commander.
The same weapon can be acquired and owned by
professional servicemen, military volunteers, and other active
reserve soldiers to improve individual practical skills [7].
Thus, the analysis of this Law gives grounds to assert that
in case of armed aggression any armed formations of the
Republic of Lithuania, as well as individual citizens, in the
absence or ineffective military leadership, have not only the
right but also the obligation to resist.
Thus, we can distinguish two key components of
Lithuanian legislation: the availability of weapons at the place
of residence of territorial defense fighters and the ability,
under certain conditions, to resist armed aggression
independently and promptly.
In Ukraine, despite the real war with the Russian
Federation, for seven years, territorial defense issues have not
been regulated by law. Only in the eighth year of the war, the
Law of Ukraine of July 16, 2021, 701702-IX, "On the basis of
national resistance" [8] regulated certain provisions of
territorial defense. At the same time, in our opinion, this Law
is more declarative and does not contribute to the effective
strengthening of the state's defense capabilities. We believe
that the most important issue, namely the storage and use of
weapons, has not been reflected in the Law. Thus, Article 22
"Procedure for the storage and use of weapons, military
equipment and special means in the performance of territorial
defense tasks" states that:
1. Individual regular weapons of servicemen of the
Territorial Defense Forces of the Armed Forces of Ukraine,
members of voluntary formations of territorial communities
shall be stored in designated and specially equipped premises
on the territory of permanent locations or in designated
storage places in accordance with the Cabinet of Ministers of
Ukraine.
2. The use of weapons, military equipment and special
means by the Armed Forces of Ukraine, other components of
the security and defense forces in the performance of
territorial defense tasks shall be carried out in accordance with
the legislation of Ukraine.
3. Members of voluntary formations of territorial
communities have the right to use personal hunting weapons
and ammunition in the performance of territorial defense tasks
in accordance with the procedure established by the Cabinet of
Ministers of Ukraine [8].
We believe that individual weapons (pistols, rifles,
submachine guns, machine guns and ammunition) should be
stored exclusively at the place of residence. Such storage is
caused by several factors. First, a territorial defense officer
must constantly improve his shooting skills and given that this
will not always be possible in a planned manner, he must be
able to improve such skills on specially equipped shooting
ranges. The next equally important factor is the need to
quickly in the shortest possible time to occupy the appropriate
fire position to repel the attack, and if the weapons are stored
outside the place of residence, this is almost impossible.
Let's try to consider the use of territorial defense units
from a tactical point of view. Analysis of the tenth chapter
"Movement of troops", the Combat Charter of the Russian
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Federation for the preparation and conduct of all-out combat,
Part 2 (battalion, company) [9]. Gives grounds to claim that
the average speed of the battalion when moving will not
exceed 40 kilometers per hour. Thus, in the event of a sudden
aggression against Ukraine, the territorial defense units will
have little time to take up fire positions, and this is possible
only when all employees will be able to arm themselves
simultaneously and quickly.
It should also be noted that according to Deputy Minister
of Internal Affairs of Ukraine Bohdan Drapiest, according to
the database of police bodies, as of October 1, 2021, in
Ukraine there are 707,117 owners of firearms with 790,055
units of hunting smoothbore and 170 195 units of hunting
rifles and combined weapons [10].
The disadvantage of the Law of Ukraine "On the
Fundamentals of National Resistance" [8] is also the failure to
consider the number of weapons owners in the development
of territorial defense.
We fully share the opinion of scientists that the issue of
preservation and use of weapons is the most important.
Without its radical solution, the entire structure of Ukraine's
territorial defense loses its efficiency and combat
effectiveness, and the legislation on territorial defense will
inevitably turn into a series of declarative and ineffective
provisions.
Conclusion of the study and prospects for further
research. The above gives grounds to conclude that without
the development and implementation of a systematic targeted
state policy to protect national interests, namely the creation of
a structured and operational territorial defense in Ukraine with
the right, under certain conditions in the event of armed
aggression, to act independently. territorial integrity of the
state.
In our opinion, several normative legal acts must be
adopted urgently, including laws on territorial defense, the
right to own weapons, the obligation of citizens to resist the
aggressor, as well as the relevant combat statutes. The main
idea of these normative legal acts should be the right, duty,
and ability of all subjects, from the President to an individual
citizen to put up armed resistance to the aggressor, to protect
the territorial integrity and sovereignty of Ukraine.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІНСТИТУЦІЙНОЇ ПОБУДОВИ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ В УКРАЇНІ
Стаття присвячена дослідженню створення територіальної оборони в Україні.
З початком збройної агресії РФ проти України, яка призвела до захоплення Криму та значної частини Донецької
та Луганської областей, основним питанням, яке стояло перед українським народом та органами державної влади,
було ефективне забезпечення суверенітету та територіальної цілісності країни. Причини низької ефективності
державного управління у сфері національної безпеки та оборони, що призвели до певних військових поразок, були
зумовлені непослідовними та несистемними структурними соціально-політичними та соціально-економічними
змінами в Україні. Для вирішення низки проблем, що виникли у сфері національної безпеки та оборони, необхідно
терміново провести глобальні реформи, зокрема створення сильної структури територіальної оборони, здатної
швидко надати ефективний збройний опір агресору.
Ключові слова: державне управління, національна безпека, територіальна цілісність, збройний опір,
територіальна оборона, збройна агресія Російської Федерації.
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ПРОЦЕДУРИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ УПРАВЛІННЯ
У МІЖРЕГІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЧНІ СПІВПРАЦІ
(НА МАТЕРІАЛАХ СУЧАСНОГО ЄС)
У статті визначено пріоритети розробки процедур, розподілу повноважень, прийняття рішень,
управлінської діяльності на рівні ЄС у рамках трансрегіонального економічного співробітництва.
Проаналізовано оптимальні процедури міжрегіональної взаємодії як між інститутами державного
управління, так і менеджментом територіальних громад. Представлено особливості поєднання
нормативно-правових та організаційних засад співпраці між регіонами та наднаціональними
структурами в сучасному ЄС. Акцентовано увагу на координаційних проектах ЄС, спрямованих на
підвищення інтенсивності міжрегіональної економічної співпраці між країнами-членами та країнамисусідами. Водночас наголошено на визначенні економічної спеціалізації регіону у подальшому забезпеченні
більш раціонального розподілу управлінських зусиль і процедур. На основі проведеного аналізу з’ясовано
напрями перегляду процедури менеджменту міжрегіональної співпраці.
Ключові слова: єврорегіони, Європейська комісія, країни-сусіди, економічне зростання,
міжрегіональна співпраця.
Постановка проблеми. На сучасному етапі
розвитку наук державне управління та публічного
врядування важливим завданням є визначення напрямів
оптимізації та підвищення ефективності наявність структур менеджменту міжрегіональної співпраці. У «нових»
демократичних країнах, нерідко управлінська діяльність
здійснюється на основі бюрократичних засад, у рамках
парадигми вертикального адміністрування, відповідно до
відомчих та галузевих обмежень. Натомість завдання
розширення міжрегіональної економічної співпраці,
підвищення рівня економічного розвитку у рамках
міжнародної інтеграції вимагають нових підходів та
стилів поведінки від окремих посадовців та систем
врядування в цілому. Можливість досягнення запрограмованих результатів з‟являється лише в умовах інтенсивної менеджерської діяльності, багатобічної координації, виконання кількох завдань одночасно. Це вимагає
від структур публічного врядування адаптивності,
ініціативності, інноваційного планування та реалізації. На
сучасному етапі в Україні здійснюється масштабна
реформа державного управління. Одним з провідних
завдань цієї реформи є вироблення адекватних процедур,
які б забезпечували високий рівень якості державних
послуг, а також адекватний рівень взаємодії між
суб‟єктами врядування, громадськістю, конкретними
адресними групами, на які спрямована діяльність тих чи
інших органів та установ. При цьому орієнтиром
виступають темпи та пріоритети європейської інтеграції.
В аспекті міжрегіональної економічної співпраці нагальним завданням виступає розробка процедур розподілу
повноважень, необхідність доступу до службової
інформації, оперативного прийняття рішень, розробки
алгоритмів антикризової управлінської діяльності тощо.
Регіони сучасної України перебувають у ситуації, коли
наступним імовірним етапом адміністративно-територіальної реформи буде зміна меж конкретних територій, а
також зміна значення регіональних центрів публічного

врядування. У зв‟язку з цим необхідно встановити
оптимальні процедури міжрегіональної взаємодії як між
інститутами державного управління, так і менеджментом
територіальних громад на рівні наднаціональних
інститутів врядування сучасного Європейського Союзу.
Аналіз останніх публікацій за проблематикою та
визначення невирішених раніше частин загальної
проблеми. Особливості менеджменту міжрегіональної та
трансрегіональної економічної співпраці на рівні сучасного ЄС розглядала низка вітчизняних науковців, які
представляють різні наукові напрями. Зокрема, Н. Гвазава
вивчає досвід та перспективи Єврорегіонів у комплексному дослідженні [1], В. Єсіна долучилася до аналізу
використання механізму управління міжрегіональними
взаємодіями у контексті розвитку інноваційного потенціалу регіону [2], А. Куцин та Х. Передало досліджували
характеристики та принципи функціонування Єврорегіонів [3], С. Сокур розкриває особливості лобістської
діяльності в ЄС та роль Єврокомісії [5]. Досить плідно
розробляються й проблеми міжнародної економічної
співпраці на рівні глобальних макрорегіонів. Зокрема,
І. Малюта звертає увагу на формування трансрегіональних мегаугод у рамках сучасних інтеграційних
процесів в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні [4],
С. Федуняк та І. Бочар вивчають безпекові аспекти
трансрегіонального співробітництва Канади і США [6].
Разом з тим, для сучасної України є досить актуальною
специфіка регулювання міжрегіональної економічної
співпраці на рівні керівних органів сучасного
Європейського Союзу. Для нашої держави цей досвід дає
змогу побачити основні тенденції та інноваційні підходи
до стимулювання економічного зростання як на території
держав-членів, так і країн-сусідів.
Метою статті є визначення інноваційних процедур
забезпечення ефективності міжрегіональної економічної
співпраці на матеріалах сучасного Європейського Союзу.
Завданням статті є виявлення ефективних та інноваційних
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практик співпраці між інститутами публічного
врядування у рамках забезпечення економічного
зростання на рівні конкретних регіонів.
Виклад основного матеріалу. Формування політики
трансрегіональної співпраці у сучасному ЄС здійснюється
на основі формування особливих асоціативних інструментів, які поєднують нормативно-правові та організаційні засади співпраці між регіонами та наднаціональними структурами. Така практика забезпечує доступ до
міжрегіональної співпраці якомога більшої кількості
учасників, які представляють різні сектори економіки.
Зокрема, Європейські групи територіальної співпраці
(ЄГТС/EGTC) – європейський нормативно-управлінський
інструмент, розроблений для сприяння транскордонному,
транснаціональному та міжрегіональному співробітництву. На відміну від структур, які регулювали цей вид
співпраці до 2007 року, ЄГТС є юридичною особою і,
таким чином, створює можливість регіональним та
місцевим органам влади та іншим державним органам
різних країн-членів створити групи співробітництва з
правосуб‟єктністю. Наприклад, членами EGTC або EGTC
можуть бути: держави-члени, регіональні чи місцеві
органи влади, громадські асоціації, будь-який інший
державний орган [9].
Для сучасного ЄС поширеною є практика забезпечення надання пільгових державних послуг на всій
території Союзу. Державні послуги розглядаються як
спільний ресурс забезпечення виконання завдань
територіального та загальносоюзного розвитку. Можливості співпраці між різними суб‟єктами забезпечують
новий рівень відкритості та економічної свободи
незалежно від форм власності, національної та відомчої
приналежності суб‟єктів міжрегіональної економічної
співпраці. ЄГТС як управлінський інструмент є
унікальним в тому сенсі, що дозволяє державним органам
різних держав-членів об‟єднатись і надавати спільні
послуги, не вимагаючи підписання та ратифікації
національними парламентами попередньої міжнародної
угоди. Однак держави-члени повинні погодитися на
участь потенційних членів у відповідних країнах. Закон,
що застосовується для тлумачення та застосування
конвенції, застосовується відповідно до законодавства
держави-члена, в якій перебуває офіційна штаб-квартира
ЄГТС [9].
Формування особливих нормативно-організаційних
інструментів всередині ЄС полегшує для суб‟єктів
економічної діяльності на рівні регіону доступ до
ресурсів, які наявні на різних територіях, полегшує
координацію та забезпечує єдиний простір для реалізації
бізнес-ідей та інноваційних проектів. У таких умовах
зникає необхідність використовувати багато різних
законодавчих актів, що зменшує час на узгодження
формальних питань. При цьому, згідно з допоміжними
інструкціями ЄС, не завжди зрозуміло, чи посилаються
учасники економічних інтеракцій на акти органів ЄГТС.
Посилаючись лише на ЄГТС може сформувати
розуміння, коли ані дії, ні законодавчі акти державних
органів не є спеціально орієнтованими на конкретні
території [7].
Наявність практики стимулювання розвитку єврорегіонів дає змогу полегшити транскордонну співпрацю в

рамках пропозицій, які висувають конкретні території. На
сучасному етапі європейські структури врядування
схильні до поєднання зусиль урядових та неурядових
суб'єктів економічної співпраці різних територій.
Зокрема, «Змінене положення…» розширило сферу
потенційних членів ЄГТС, що значною мірою відповідає
потребам виконання завдань цієї політики. Тим не менш,
єврорегіонам іноді все ще не вдається створити ЄГТС,
якщо фізичні особи є членами економічних асоціацій,
хоча асоціація переважає за значенням органи державної
влади. Це дає змогу використовувати рішення, подібні до
рішень для державних підприємств [7].
Одним з вагомих прикладів зміни процедур міжрегіональної співпраці на рівні сучасного ЄС слугують
проекти «розумного зростання» (smart growth). Ці проекти
спрямовані на підвищення інтенсивності міжрегіональної
економічної співпраці між країнами-членами та країнамисусідами. Якщо регіон перебуває у безпосередній
близькості до ЄС, то Єврокомісія здійснює цілеспрямовану політику на основі окремого проектного рішення.
Прикладом слугує проект розумного регіонального
зростання який здійснюється між ЄС та атлантичним
регіоном Макаронезії. Цей регіон географічно розташований біля узбережжя Європи та Африки, складається
з чотирьох архіпелагів у Північному Атлантичному
океані, що належать до Іспанії, Португалії та Кабо-Верде.
Проект «RIS3-Net» був ініційований Канарським агентством з досліджень, інновацій та громадянським суспільством для активізації економічного розвитку регіону на
основі важливих економічних секторів, зокрема таких, як
морська торгівля та морський туризм, а також сільське
господарство. Проект визначає та сприяє інтелектуальній
синергії спеціалізації між архіпелагами та їх сусідніми
країнами у сферах спільної економічної діяльності [11].
Процедура формування європейських політик щодо
регіонального розвитку передбачають попередній аналіз
економічного профілю регіону. Це дає змогу виокремити
напрями стратегічної співпраці, інвестування, першочергової технічної та консультаційної допомоги. Визначення
економічної спеціалізації регіону у подальшому забезпечує більш раціональне докладання управлінських
зусиль і процедур. Розумна спеціалізація – це локальний
підхід, що пов‟язує регіональні дослідження, розробки та
інновації з практичним економічним розвитком та
координує будь-які місцеві ініціативи з регіональної
точки зору. Аналізуючи регіони-учасниці та обмінюючись досвідом та найкращими практиками, проект
розробляє широку стратегію співпраці, орієнтовану на
розвиток розумного зростання та розумної спеціалізації в
регіоні та за його межами [11].
Процедура
проекту
«розумного
економічного
зростання» на трансрегіональному рівні в ЄС дозволяє
гнучко розширювати кількість учасників співпраці.
Необхідною умовою є чітке артикулювання економічних
інтересів та відповідність основним стратегіям економічної реструктуризації та інновацій. Процедура включення нових учасників є надзвичайно спрощеною та
відкритою, що дає змогу максимально задіяти існуючи
ресурси та відкрити шлях для нових учасників. Проект
Єврокомісії «RIS3-Net» спочатку був створений для
подолання труднощів, з якими стикався промисловий
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сектор Канарських островів через їх віддаленість та
невеликі розміри, а також для адаптації до вимог
глобалізації. Хоча Канарські острови очолюють
ініціативу, у проекті також беруть участь дослідницькі
центри з Мадейри та Азорських островів, а також
установи з Кабо-Верде, Сенегалу та Мавританії [11].
Економічна інфраструктура в рамках макрорегіонів
забезпечує обмін інформацією та створення спільного
середовища. У таких умовах здійснюється узгодження
інтересів, висуваються пропозиції та укладаються угоди.
Саме принципи ініціативності та відкритості дають змогу
для максимального прояву багатосторонньої співпраці. У
сучасний період
проект «RIS3-Net» працює над
створенням регіональної платформи для інтелектуальної
спеціалізації у сферах, що становлять взаємний інтерес,
від яких можуть отримати користь усі макаронезійські
архіпелаги та учасники проекту. Платформа консолідує
існуючі ресурси та кращі практики з регіону [11].
Забезпечення високої інтенсивності міжрегіональної
співпраці вимагає стратегічних інструментів підвищення
ефективності взаємодії між різними суб'єктами на рівні
ЄС. Значна увага приділяється стратегічним розробкам,
які забезпечують передумови економічної стабільності.
Одним з таких інструментів є так звані «тематичні
стратегії». Згідно з одним з таких документів, у
багатополярному світі ефективне реагування на ці
виклики вимагає значних колективних зусиль, заснованих
на міцних партнерських відносинах з іншими державами,
учасниками громадянського суспільства, багатосторонніми та регіональними партнерами. Держави, які діють
індивідуально, не можуть ефективно подолати загрози
міжнародному миру та безпеці [10].
Важливою передумовою міжрегіональної економічної
співпраці виступає всебічна та нелінійна співпраця між
різними секторами економіки та суспільного життя й
публічного врядування. Згідно з тематичним оглядом,
синергія та співпраця також все частіше потрібні на
міжнародному рівні, оскільки донори стикаються з
подібними проблемами обмежених ресурсів. В умовах все
більш складних викликів жоден із внутрішніх пріоритетів
ЄС – безпека, економічне зростання та створення робочих
місць, зміна клімату, доступ до енергії, здоров'я та
пандемії та міграція – не будуть досягнуті ізольовано від
широкого світу [10].
Стратегічні засоби вироблення політики щодо
міжрегіональної співпраці визначаються поглядами
керівництва ЄС в цій сфері на далеку перспективу. Це
бачення визначається перш за все науково- методичними
розробками. Програмування IcSP, в принципі, має
базуватися на діалозі ЄС та, де це доречно, відповідних
держав-члени, з країною-партнером або зацікавленими
регіонами. Ці процеси включають громадянське суспільство та регіональні та місцеві органи влади для того,
щоб відповідна країна чи регіон брали достатню відповідальність за процес. Слід також забезпечити консультації з відповідними міжнародними організаціями. Діалог
з аналітичними центрами та науковими колами також
може сприяти активізації неформальних обмінів між
відповідними зацікавленими сторонами [10].
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Інституційна спроможність сучасного ЄС у галузі
регіональної співпраці визначається ефективністю діяльності спеціальних органів у структурі Європейської
комісії. Вагому роль у процесах міжрегіональної
співпраці відіграє Європейський комітет регіонів. Згідно з
повідомленнями Європейської Комісії, Комітет регіонів
заохочує участь на всіх рівнях – від регіональних та
місцевих органів влади до окремих громадян. Регіональні
та місцеві органи влади, асоціації, громадські організації,
експерти та науковці можуть брати участь у онлайнопитуваннях, консультаціях та інших заходах. Нагороди
Європейського підприємницького регіону є відкритими
для всіх регіонів з політичною компетенцією, а конкурси
наукових робіт – для науковців [8].
Міжгалузева та міждисциплінарна спрямованість
європейського регулювання регіонального розвитку
ставить широке коло проблем та пропонує шляхи для їх
вирішення. Одним з провідних засобів є створення
регіональних мереж зростання. Комітет регіонів створив
низку мереж, щоб дозволити всім регіонам та містам ЄС
обмінюватися найкращими практиками, працювати разом
та сприяти дискусіям ЄС щодо таких тем, як зростання та
зайнятість, боротьба зі зміною клімату, транскордонне
співробітництво, розвиток та субсидіарність [8].
Залучення до розв'язання проблем регіонів великої
кількості політичних діячів забезпечує одночасно і
представництво інтересів і їх якнайповнішу реалізацію.
Що більше політичних акторів задіяні у регулюванні
регіонального розвитку, то більш ефективним є
вирішення завдань сталого розвитку та економічного
зростання на рівні ЄС. Європейський комітет регіонів
представляє 1 мільйон місцевих та регіональних політиків
Європейського Союзу і особливо наполегливо взаємодіє з
регіональними виборними політиками країн-членів,
запрошуючи їх на пленарні засідання комітету або,
наприклад, на Європейський саміт регіонів та міст [8].
Європейське регулювання регіонального розвитку
забезпечує взаємодію між вибраними політиками різних
країн, та тими управлінцями, які перебувають на адміністративних посадах. Такий підхід визначає стратегічну
стабільність у розвитку регіонів та міжрегіональної
співпраці. Отже, процедури європейського регулювання
регіонального розвитку та міжрегіональної співпраці
ґрунтуються на вимогах ефективності, прозорості,
підзвітності та інноваційності. Це дає змогу розв‟язувати
велику кількість завдань та забезпечувати комплексний
підхід. В умовах сучасної України доцільним є якомога
більш тісне ознайомлення з європейськими директивами
та інститутами регіонального врядування з метою
забезпечення синхронності функціонування регіональних
інститутів публічного врядування з європейськими
практиками та стратегіями у найближчому майбутньому.
Висновки. Таким чином, інститут міжрегіонального
розвитку та співпраці як у країнах ЄС так і у країнах
сусідах, які планують здійснити вступ до європейської
спільноти, мають виразний державно-громадський
характер. Основним вектором оптимізації регіональної
політики у частині міжрегіональної та трансрегіональної
співпраці є забезпечення включення до системи
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прийняття рішень недержавних акторів, передусім,
економічних суб'єктів та представників експертного
середовища. У зв‟язку з цим процедури менеджменту
міжрегіональної співпраці потребують перегляду у бік
формування нових політик конфіденційності, доступу до
публічної інформації, зміни практики інформування
тощо.
На сучасному етапі у країнах-сусідах Європи в рамках
євроінтеграції основним засобом корекції національного
законодавства щодо міжрегіональної економічної
співпраці є директиви Європейського Союзу. Потрібно
підкреслити, що на наступних етапах, діяльності української сторони щодо реалізації «Угоди про асоціацію»
необхідним є внесення змін до прийняття рішень на рівні
регіонів щодо встановлення контактів з представниками
зарубіжних держав. Основним алгоритмом забезпечення
ефективної економічної співпраці між регіонами є
формування переліку заявок на міжрегіональну співпрацю, об'єднання каталогу пропозицій щодо взаємодії
між регіонами, забезпечення координації агентств
регіонального розвитку та відповідних торгово-промислових палат з метою корекції бюджетних та бізнеспропозицій, а також визначення пріоритетів державних та
громадських інтересів.
Процедурний підхід для міжрегіональної співпраці
має забезпечити простоту доступу на регіональний ринок,
можливості прозорої участі у регіональних конкурсах
щодо державних закупівель, баланс між здоровою
конкуренцією та інтересами економічного розвитку
конкретних регіонів. Все це вимагає високого рівня
аналітики і прогнозування, постійного моніторингу
ситуації, генерації нових ідей тощо. Перспективою
подальшого розгляду проблеми, порушеної в даній статті,
є вивчення досвіду державного тарифного регулювання
як інструменту міжрегіональної економічної співпраці.
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УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
В УМОВАХ КРИЗИ
У статті розглядається сучасний стан підприємств в умовах кризи, план боротьби з кризою. Також
проаналізували стан малих та середніх підприємств, вплив кризи на них.
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Постановка проблеми. В даний час ефективне
управління фінансовими ресурсами є однією з основних
проблем, які вимагають вирішення вітчизняними підприємствами. Спалах коронавірусної інфекції (COVID-19)
серйозно вплинув на світову економіку. У статті
розглянуто стратегічні аспекти антикризового управління
підприємствами в період кризи, проаналізовано етапи
антикризового управління, а також виявлені можливі
загрози, що виникають для підприємств за умов поточної
пандемії коронавірусу. З метою забезпечення стійкості
підприємств у посткризовому періоді запропоновані
стратегічні рекомендації спрямованості.
Мета роботи – проаналізувати сучасний стан підприємств, зокрема їхню фінансову стійкість, розробити
антикризовий план та надання рекомендації боротьби з
кризою.
Виклад основного матеріалу. Фінансова стійкість –
це здатність організації фінансувати свою діяльність [1,
с.680]. Фінансове становище оцінюється за допомогою
показників, що характеризують здатність компанії
своєчасно та повністю виконувати свої зобов'язання перед
контрагентами. Такими показниками зазвичай є індикатори фінансової стійкості підприємства.
Кризові явища є загрозою для фінансової стійкості
організацій, але є закономірністю і потребують розвитку.
В цьому контексті необхідно чітко розуміти роль
економічної кризи в стійкому розвитку підприємства та
своєчасно вживати заходи щодо боротьби з такими
кризами. Тоді їх спалах не стане несподіванкою для
керівництва організації, а заходи, що вживаються, будуть
своєчасно і ретельно сплановані. Таким чином, з'являється новий тип менеджменту.
В даний час відносно великий відсоток українських
організацій знаходиться в досить складній економічній та

спільній фінансовій ситуації, зокрема, через пандемію
коронавірусної інфекції COVID-19, яка надає негативний
глобальний вплив на світову економіку. Окрема категорія,
яка приймає він усі «удари» пандемії, – це малий та
середній бізнес.
Малі та середні підприємства вносять величезний
внесок як у світову, так і у національну економіку. На
їхню частку припадає до 90% всіх підприємств у світі,
понад 70% світової зайнятості та 50% ВВП, що робить
малі та середні підприємства головною темою економічного середовища [2, с.20-23].
Щодня малі та середні підприємства стикаються з
різними загрозами та втратами, наслідки яких більш
руйнівні, ніж будь-коли. Фактично, вони не мають
достатніх ресурсів, особливо фінансових, і вони також
виявляються непідготовленими до кризових ситуацій, що
робить їх найбільш уразливими перед кризою, яку ми
зараз переживаємо. Тому ефективне управління фінансовими ресурсами – одна з основних проблем, яку необхідно вирішувати сьогодні.
На наш погляд, для розробки ефективного антикризового плану необхідно реалізувати низку заходів:
1. Якнайшвидше визначити з якою кризою зіткнулася
компанія. Необхідно з'ясувати, чи була криза викликана
внутрішніми або зовнішніми обставинами, чи сприймається цей вплив лише компаніями у цій галузі чи
компаніями майже у всіх галузях.
2. Усунути неплатоспроможність підприємства. Це
найактуальніша і складне завдання у системі антикризового управління фінансами підприємства. У деяких
випадках проста реалізація цього завдання дозволяє
запобігти загострення фінансової кризи та зберегти
необхідні тимчасові резерви для реалізації інших
антикризових заходів. При цьому слід пам'ятати, що
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порушення платоспроможності - лише один із зовнішніх
симптомів прояву фінансової кризи компанії. Отже,
усунення банкрутства повинно здійснюватися не шляхом
«латання дірок», як шляхом усунення причин його
виникнення.
3. Розробити заходи антикризового управління. Після
визначення типу кризи та з'ясування можливих наслідків
слід розробити заходи, які можна було б швидко і легко
реалізувати за допомогою наявних у компанії ресурсів
для подолання кризи та зведення до мінімуму її негативні
наслідки.
Як згадувалося вище, криза, з якою нині стикаються
підприємства у всьому світі, – це пандемія коронавірусу.
Цю кризу було важко передбачити і, як показала
практика, вона була неминуча. Наслідки з якими зіткнулися компаній включають:
– зниження продажів та прибутку;
– зниження продуктивності через заходи соціального
дистанціювання;
– проблеми з відстеженням грошових потоків;
– бар'єри спілкування з покупцями тощо [3, с.534].
Компанії, які не вжили термінових антикризових
заходів, несли величезні збитки, і ситуація у них щодня
погіршувалась (наприклад, через падіння продажів стало
неможливим виплачувати зарплату працівникам).
Щоб уникнути сценарію скорочення штатів чи
звільнень, більшість компаній запровадили політику
роботи вдома. У тих випадках, коли це було неможливо,
роботодавці сумлінно скорочували робочий час та
надавали засоби для захисту своїх працівників (наприклад, дезінфікуючий засіб для рук, маски, рукавички).
Також були терміново запущені хмарні програми, що
дозволяють співробітникам та клієнтам взаємодіяти один
з одним без особистих зустрічей.
Організації тепер мають постійно орієнтуватися та
корегувати свій курс, щоб подолати безліч потенційних
перехресних ризиків, які перешкоджають їхньому
прогресу.
Щоб забезпечити фінансову стійкість компаній у
посткризовому світі, на сьогоднішній день можна дати
такі стратегічні рекомендації:
1. Організаційні структури мають бути оптимізовані.
Криза - цей час, коли варто переглянути організаційну
структуру підприємства. В той самий час може бути
доцільно скоротити організацію до мінімуму. Кожна
бізнес-функція має використовувати мінімум ресурсів,
необхідних для роботи. Більш складна організаційна
структура має враховувати перспективи всієї компанії, у
тому числі:
– Зміни у складі топ-менеджерів;
– Переосмислення ролі бізнес-центру;
– Створення центру компетенцій для використання
наявних можливостей та постійного поліпшення компанії.
Слід виключити найскладніші операції та скоротити свої
корпоративні функції, щоб зосередитися тільки на захисті
компанії в час кризи та підтримання операційних
стандартів.
2. Необхідний стратегічний перерозподіл ресурсів.
Після оптимізації організаційної структури компанія має
стратегічно перерозподілити ресурси для формування
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команд, які збережуть лідерство на ринку або, принаймні,
конкурентоспроможність. Вартість та розмір кожної
функції повинні відповідати стратегічним пріоритетам та
потребам.
3. Необхідно продовжувати активно впроваджувати
цифрові технології та автоматизацію. Багато компаній,
особливо промислові, входять до числа провідних галузей
з потенціалом оцифрування та автоматизації, але
відстають у їх фактичному запровадженні [2, c.10].
Небажання проводити таку трансформацію можна
частково пояснити нестачею капіталу та необхідністю
перенавчати співробітників, а частково – інерцією, відсутністю інтересу та відмовою від змін.
В умовах кризи, спричиненої пандемією більшість
керівників підприємств, усвідомили, що автоматизація є
ефективним способом реагування на постійно зростаючий
тиск з метою підвищення ефективності, інновацій та
швидкості економіки. Крім того, витрати на автоматизацію знижуються через більш ефективні, дешевші
технології. У міру того, як підприємства реалізують
запропоновані зміни, буде необхідно розвиватися у
масштабах всього підприємства. Щоб підтримувати нову
стратегічну модель, необхідно впроваджувати методи
управління змінами за умов кризи. Таким чином, в умовах
фінансової кризи запорука виживання компанії – її
фінансова стійкість та своєчасне дослідження ситуації на
ринку.
Висновки. Проблеми фінансової стабільності це не
тільки одна з найважливіших фінансових проблем, а й
одна з найбільш загальних економічних проблем.
Фінансово-економічна криза є своєрідним «випробуванням» для комерційних організацій, оскільки в умовах
кризи можуть функціонувати тільки ті бізнес-підприємства, менеджменту яких вдалося адаптуватися до
макро- і мікроекономічних показників. Це питання ще
можна досліджувати, бо ситуація змінюється з кожним
днем.
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РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
КІНЦЯ ХХ ПОЧАТКУ ХХІ СТ.
Парадигма нового публічного менеджменту є однією з найбільш популярних теорій та практик, що
використовуються для управління державою. Її формування стало наслідком відмови від бюрократизації
та державного патерналізму у 80-х роках ХХ століття. Зароджуючись як новий управлінський підхід в
некомерційних організаціях ,ця теорія та практика невдовзі була адаптована до управління державою. Її
застосування змінило саму суть державного управління. Відмова від державного контролю на користь
сервісного підходу призвели до трансформації органів державної влади та місцевого самоврядування й
формування сучасного публічного управління. Формування горизонтальних комунікаційних зв’язків та
деволюція, а також запровадження ринкових механізмів функціонування публічного сектору стають
запорукою продуктивності державного управління.
Ключові слова. Державне управління, публічне управління, теорії нового публічного управління,
сервісний підхід в державному управлінні.
Постановка проблеми. Теорія нового публічного
управління була розроблена та впроваджена як система
управління комерційними організаціями та приватними
компаніями. Вона була спрямована на підвищення
ефективності управління з метою збільшення отримання
прибутку та мінімізації витрат. Важливим її елементом
стало впровадження сервісного підходу до роботи з
клієнтами та формування їх лояльності.
Ефективність нового підходу в приватному секторі
змусив його розробників, а також фахівців із державного
управління задуматися над тим, як застосувати його в
управлінні державою. Відтак, теорія нового публічного
управління починає змінюватися та пристосовуватися до
мети й завдань державного управління.
Мета дослідження – проаналізувати розвиток та
трансформацію теорії нового публічного управління, її
адаптацію до мети й завдань державного управління.
Виклад основного матеріалу. Теорія нового
публічного управління сформувалася у 1980-ті р. В основі
цього підходу лежали методи управління, які застосовуються в некомерційних організаціях. Насамперед мова
йде про фірми, метою яких є створення оптимальної
управлінської структури з тим, щоб мінімізувати витрати
та досягти максимального ефекту від управління.
Щоправда розробники та автори теорії нового
публічного управління розуміли й суттєві відмінності
державних органів влади від приватних компаній. Так,
одним з розробників підходу – Дж. Бостон вказував риси,
які відрізняють державні органи влади від приватного
сектору. До них належали: існування правових норм та
формальних інструкцій, від яких державні службовці не
можуть відступати, ієрархічність структури державного
управління, наявність правових обмежень (суди, законодавство, ієрархія), політичний вплив, що змінюється
залежно від результатів виборів, примусовий та
монополістичний характер, широкий вплив, контроль з
боку громадськості, складнощі в оцінюванні діяльності
тощо [3;4]. При цьому він вважав, що систему державного
управління слід реформувати згідно принципів нового

публічного управління, перетворивши її на публічне
управління.
Характериними ознаками публічного управління є:
1. Розуміння виконавчої влади та її органів як
сервісної служби, що обслуговує клієнтів – громадян.
Відповідно, держава розглядається як ринок послуг, а
діяльність різних органів публічного управління як
конкуренція на ньому.
2. Скорочення державного апарату та позбавлення
чиновників спеціальних привілеїв.
3. Реорганізація вищого керівництва міністерств з
метою заміни політичних керівників на «жорстких
управлінців».
4. Ринковий і контрактний підхід до управління
державними видатками, ставлення до громадян як до
клієнтів, яким є державний апарат, що надає суспільні
послуги. В процесі комплексної реорганізації були
створені нові органи виконавчої влади – публічні служби,
що не підпорядковувалися міністрам [1].
Найчастіше критики закидали теорії нового публічного управління такі недоліки. По-перше, зведення
функцій державного управління, державного апарату
лише до сервісної служби з обслуговування клієнтів,
якими виступають громадяни. Таким чином, відбувається
суттєве спрощення функцій державного управління. Слід
розуміти, що державне управління не зводиться лише до
надання послуг громадянам. Надання послуг є лише
частиною його функцій.
По-друге, існує суттєва різниця між сферою послуг на
ринку та функціями, які надають органи публічного
управління [1]. В ринковій економіці приватні підприємства орієнтовані на отримання максимального прибутку.
Публічне управління не може орієнтуватися лише на
отримання вигоди та прибутку. Інакше усі його послуги
стануть платними, а частина з них буде не доступна
громадянам. На ринку споживачі диференціюються за
своїми фінансовим можливостями. Тому обирають товари
і послуги виходячи з своїх фінансових можливостей. В
політичному та управлінській системі усі громадяни є
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рівними й мають право отримати однаковий обсяг послуг
від органів публічної влади, незалежно від своїх статків.
Отже, ринковий принцип не може бути ключовим у
публічному управлінні.
По-третє, поняття послуга, клієнти, споживачі не
можна використовувати в публічному управлінні так само
як в ринковій економіці. Наприклад, навряд громадяни
погодяться з тим, що штрафи які накладаються на них
поліцією чи податковою є послугами.
По-четверте, публічне управління виконує функції, які
не характерні для ринкової економіки. Прикладом того є
перерозподіл суспільних благ: малозабезпеченим, людям
з особливими потребами, пенсіонерам, людям похилого
віку. Перерозподіл потрібен для зменшення соціальної
напруги в суспільстві, забезпеченні мінімально визначеного рівня життя. Проте, виконується він не ринковими
механізмами, а примусом держави.
По-п‟яте, теорія нового публічного управління виходила з того, що слід спростити управлінські структури,
зробити їх меншими, передати їм більше повноважень та
ресурсів. Проте, таке спрощення не означає зростання
якості публічного управління. Яскравим прикладом цього
можуть слугувати малі муніципалітети Чеської Республіки й Словацької Республіки. Попри отримані повноваження, їм дуже важко знайти професійні управлінські
кадри. По-шосте, в сфері державного управління існували
напрямки, які складно було розглядати як сервісні.
Наприклад, виправні заклади чи ювенальна юстиція.
Розуміння функцій та ролі держави у ХХІ ст. значно
змінилися в порівнянні з початком та серединою ХХ ст.
Сучасні наративи передовсім розуміють державу як
систему, здатну ефективно захищати права та свободи
людини, організовувати публічне управління та створюватися систему загального добробуту. Загальний добробут пов'язують із здатністю держави проводити ефективну економічну політику. Відтак, однією з головних
функцій держави сучасники розуміють її економічну
ефективність при збереженні демократичної, ліберальної
політичної системи.
Недоліки теорії нового публічного управління призвели до формування нових підходів до розуміння змісту
та завдань публічного управління. Одним з головних
підходів у Європі стала рівнева демократія [18]. Її
вихідним положенням є те, що в більшості країн люди
невдоволені системою управління тому, що їм здається,
що вони не мають жодних механізмів впливу на процес
прийняття та втілення рішень. Класична ліберальна
демократія говорить про делегування повноважень
демократично обраним представникам. Проте, в сучасному світі такий принцип перестає працювати. Адже
дедалі більша кількість активних людей хочуть брати
участь процесі вироблення та втілення рішень, в широкому контексті – у процесі управління. Їх можливості для
цього суттєво обмежені інституційними рамками –
парламентаризмом, системою державного управління
тощо. Все це призводить до відчуття того, що все
вирішується невеликою групою осіб десь «зверху» або
центральними органами влади.
В рамках рівневої демократія пропонується кардинально оновити публічне управління, наблизивши його до
громадян. Один із теоретиків цього підходу взагалі

вважав, що система публічного управління повинна
складатися із різних рівнів. Кожен із рівнів може
приймати рішення, відповідно до своїх компетенцій. Для
того, щоб максимально наблизити демократію до людей,
слід реформувати публічне управління на засадах 4-Д
демократії:
 Деконцентрації;
 Дебюрократизації;
 Дерегуляції;
 Децентралізації [18].
На базовий рівень слід передати максимальний обсяг
повноважень, що призведе до розвитку місцевого
самоврядування. Отримавши бюджетну самостійність,
місцеве самоврядування поступово перетвориться на
стабільні соціальні структури. Вони зможуть реагувати на
зміни в умовах життя, в економіці чи в суспільстві та
ініціювати їх. Важливо, щоб місцеве самоврядування
мало механізми залучення якомога більшої кількості
населення до процесу прийняття та втілення рішень.
Структури базового рівня об‟єднуються та створюють
структури другого рівні, ті, в свою чергу, структури
наступного рівня. Таким чином, виникає стабільна
система, до якої залучено більшість членів. Важливою
відмінністю цієї теорії є те, що вона пропонує широко
застосовувати сучасні комунікаційні технології у
публічному управлінні.
В резолюції Конгресу Суспільних наук в Атенах
(липень 2001 р.) зазначалося, що «функції та роль
держави в ринковій економіці для ХХІ століття
змінюються та підсилюють «4 Д демократію», що
відображається у збільшенні ефективності державного
управління та раціональному використанні державних
ресурсів» [8]. Мова йде про трансформацію методів
управління, нові тенденції в державному управління. При
цьому важливими залишаються проблеми верховенства
права та державне управління в глобальному середовищі,
нові інформаційні та управлінські технології в державному управлінні, зміна повноважень та статусу чиновників та взаємозв'язок між урядом та громадянським
суспільством. Виникає проблема обсягу та структури
завдань, які сучасна держава повинна розв‟язувати
стратегічно та поточних проблем, що вимагають
тактичного реагування держави. Зокрема, посилення
використання інформаційно-комунікаційних технологій
(e-управління, електронна демократія), вплив глобалізації
на конкурентоспроможність держави чи регіону/громади,
можливості регіональної/місцевої влади впливати на
економічні процеси, згладжувати суперечності, що
виникають з посиленням диференціації суспільства,
вирішити проблему зміни структури зайнятості населення
в сучасній, глобальній економіці.
Ці завдання розвиваються з часом і їх виконання
вимагає нових форм та дій, характерних для місцевих чи
регіональних демократичних адміністрацій, а також
покращення їх ефективності. Для ефективного виконання
нових завдань необхідно дотримуватися принципів
«4 Д демократії», які Дж. Е. Кі розуміє як частину порядку
денного реформ у багатьох країнах для зміцнення своїх
регіональних та місцевих органів влади, тим самим
вирішуючи виклики ХХІ століття [8]. Власне частина
проблем, згаданих у резолюції Конгресу Суспільних наук
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в Атенах обговорювалися в Словаччині й раніше [5, с.3],
але це обговорення ще довго не втілилося в конкретні
реформи.
Ми вже наголошували, що мета децентралізації та
реформи публічного управління в країнах Заходу та
країнах Центральної Європи була різною. Виходячи з
розуміння різної мети, Д.Кумбс пропонує особливу увагу
звернути на такі проблеми у відносинах між центральними органами влади та місцевим самоврядуванням:
 Створення раціональної системи місцевого самоврядування та визначення її оптимального розміру;
 розподіл функцій, фінансів та активів між центральним урядом та місцевим самоврядуванням;
 точні та визначені відносини між місцевою державною адміністрацією та органами самоврядування;
 досягнення балансу між фінансовою незалежністю
місцевих органів влади, з одного боку, та контролем з
боку держави з іншого.
 пошук нового загального балансу між центральною
владою та місцевою владою [5, с.195-196].
Варто розуміти, що в сучасному світі виразною є
тенденція регіоналізації. Для країн Центральної і Східної
Європи характерним було побоювання еліти та частини
громадськості, що децентралізація та реформа публічного
управління, регіоналізація може призвести до часткової
втрати суверенітету держави над певними регіонами.
Вони могли потрапити під вплив сусідніх значно
розвиненіших країн Західної Європи. В зв‟язку з цим
постає проблема унормування відносин між центром та
місцевим самоврядуванням, переосмисленням структури
такої співпраці в рамках децентралізації [5, с.22].
Зауважимо, що децентралізація та реформи публічного управління в країнах Центральної і Східної Європи
осмислювалися внаслідок проведення реформ в країнах
Західної Європи, а також країн Скандинавії, США та
Австралії. Звичайно реалії Австралії та США сильно
відрізнялися від реалій європейських країн. Проте, Європі
також використовувалися різні підходи під час здійснення
децентралізації та реформи публічного управління,
закладалися різні моделі взаємовідносин між центральними органами влади та місцевим самоврядуванням,
використовувалися різні типи бюджетної децентралізації.
Таким чином, країни Центральної і Східної Європи під
час проведення реформ могли спертися на досвід інших
країн, могли вивчити теоретичні та практичні моделі
функціонування державного управління та місцевого
самоврядування.
Теоретичне вивчення публічного управління підтвердило необхідність його реформ та створення системи, яка
необхідна для розвитку всеохоплюючої економічної
діяльності в умовах ринкової економіки, а також є
важливою передумовою економічного процвітання. З
точки зору європейської інтеграції, головні тенденції
публічного управління полягали у тому, що держава
повинна ефективно керувати економікою в умовах
зростання економічних операцій, що виходять за межі
національних кордонів. Це робить більший акцент на
забезпеченні суспільних благ та послуг (відповідно до
інтересів споживачів), включаючи їх ефективне фінансування. Підтвердженням цього є твердження Дж.Гефрея та
Дж.Родена, для яких економічна інтеграція посилює
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попит на фіскальну децентралізацію [7]. У той же час ця
тенденція передбачає застосування відносно нової
методології до функцій держави: зокрема, економічного
планування (з важливістю використання в територіальних
домовленостях для розширення компетенції та контролю
[13]), квазікорпоративних переговорів (наприклад щодо
капітальних інвестицій) та структурної диверсифікації
[16] (особливо як інноваційна реорганізація) з розвитком
нових типів державних та напівдержавних установ, з
можливістю більшої гнучкості та підзвітності громадськості з огляду на ефективне виконання спеціалізованих
функціональних цілей.
Виходячи з цих тенденцій, процес реформ відображає
змінені умови економічної системи, в яких багато країн
Центральної та Східної Європи вже переосмислили
завдання та процедури ефективнішого державного
управління на всіх рівнях з метою зробити акцент на
децентралізованому управлінні.
Згідно Лімського протоколу та висновків Конференції
міністрів внутрішніх справ в Лісабоні (1996 р.), одним із
поточних завдань публічного управління, що стосується
початку ХХІ ст., є підвищення ефективності управління
фінансами та його контролю на всіх рівнях влади. В той
же час складним завданням на різних рівнях влади є
досягнення поступового зменшення довгострокового та
надмірного безробіття, викликаного головним чином
зміною умов на місцевому чи регіональному ринку праці.
Інші завдання вимагають поступового створення передумов для регулювання занадто великої та нераціональної
кількості територіальних органів самоврядування, включаючи застосування консенсусних відносин співробітництва на всіх рівнях, де співпраця з сектором самоврядування набуває все більшого значення.
З цього ми бачимо, що роль місцевого самоврядування, в перебудові економіки, стає все важливішою.
Економіка, глобалізуючись, збільшує інтерес до місцевого виміру економічного розвитку. Як заявляють
К. Морган, Г. Різ та С. Гарміс «Головною темою та
особливістю переговорів про економічний розвиток з
середини 1980-х років є пара тем глобалізації та
локалізації» [11]. Проблема забезпечення ефективного
розвитку регіонів чи громад стає надзвичайно важливою
для держав. В умовах зміни структури економіки, а отже
й структури зайнятості, перенесення виробництва в
країни третього світу, ставить перед країнами завдання
вирівнювання розвитку регіонів чи громад.
Глобалізація забезпечує нові можливості для демократичної організації на міжнародному рівні, а органи
місцевого самоврядування можуть розглядатися як
частина інтегрованої системи управління, яка поширюється від місцевого рівня до глобального. Відтак, успішне
пов'язування локальних та регіональних мереж із
глобальними інноваційними та виробничими мережами є
ключовим фактором для досягнення місцевої та регіональної конкуренції [6]. Тому М. МакЛеон стверджує, що
«на місцевому рівні ми можемо наслідки глобалізаційного
процесу можна чітко побачити» [10].
Проблема реформ публічного управління в розвинених країнах є важливим кроком у зміцненні демократичних основ суспільства. Головними її завданнями є
підвищення ефективності публічного урядування, прозо-
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рості та ефективності системи управління (державного
управління та місцевого самоврядування). В багатьох
країнах реформування стало наслідком тиску з боку
міжнародного співтовариства, міжнародних організацій,
інтеграційних утворень, які вимагали від країн-кандидатів
гармонізувати свої правила та процедури. Типовою, на
нашу думку, є ситуація з реформами в Словацькій
Республіці. Дослідники часто вказують, що падіння
режиму В. Мечіара сприяло приходу до влади реформаторів. Проте, навіть після заміни влади реформи впроваджувалися дуже повільно. Пришвидшилися вони після
того як країна отримала чіткі перспективи членства в ЄС.
Значні фіскальні тиски, викликані зростанням державних витрат, разом із глобальним економічним тиском,
стають причинами впровадження адміністративних
реформ. В підсумку завданням реформ стає докорінна
зміна існуючої адміністративної моделі країни, створення
нового територіального поділу з зміненими повноваженнями органів самоврядування та державного управління,
зміна кількості та розмірів територіальних одиниць,
перегляд їх компетенцій, а найголовніше, створення
ефективного та прозорого фінансового забезпечення.
Фактично відбувається раціоналізація та оптимізація
державних витрат. В більшості випадків, щоб заручитися
підтримкою населення, реформатори наголошують на
посиленні місцевого самоврядування та гарантіях їх
фінансової незалежності. Проте, в реальності метою
адміністративних реформ є ревізія послуг, що надаються
державою. Частина з них передається на рівень місцевого
самоврядування, а частина скасовується. Ці зміни
неминуче ведуть до скорочення бюрократичного апарату
та зменшення державних витрат. Реформи, проведені в
посткомуністичних країнах, значною мірою були
структурною перебудовою централізованого уряду в
децентралізований уряд для поліпшення надання послуг
та економічної ефективності з акцентом на посилення
підзвітності та підвищення прозорості.
Зміни, що відбулися в розвинених країнах, піддавалися критичному аналізу та вивченню з точки зору
можливості їх застосування до країн Центральної і
Східної Європи, їх ефективності. За останні 40 років
більшість демократичних країн проводили адміністративні реформи. Мотивація їх проведення у різних країнах
була різною, але вони повинні були вирішити такі
проблеми:
 оптимальний розподіл повноважень та компетенцій
між державним управлінням та місцевим самоврядуванням в умовах процесу часткової децентралізації
неринкової діяльності (передача певних дозвільних
повноважень/можливість самостійно встановлювати
плату за послуги чи місцеві податки) до окремих рівнів
територіального самоврядування, що призводить до
підвищення ефективності та результативності бюджетних
витрат;
 пошук відповідної моделі місцевого самоврядування
та підвищення ефективності та результативності управління самоврядування;
 збільшення ефективності адміністративно-територіальної організації шляхом пошуку оптимальних розмірів
територіальної одиниці за допомогою різних способів
об'єднання малих муніципалітетів,

 продовження процесу фіскальної децентралізації та
зміцнення відносної фінансової самостійності місцевих та
регіональних органів влади;
 вдосконалення бюджетного планування (наголос на
необхідності середньо- та довгострокових бюджетних
прогнозів) та управління бюджетними витратами на рівні
місцевого самоврядування через використання елементів
програмного бюджетування;
 дослідження впливу держави на прийняття рішень
місцевого самоврядування в умовах його відносно
високої самостійності, зокрема спосібу та інтенсивності
контролю за самоврядуванням та підвищення ефективності фінансових інструментів;
 зростаюче значення муніципальної та регіональної
політики та зменшення непропорційної регіональної
нерівності за допомогою добре розроблених інструментів
перерозподілу державних коштів [2, с.27-28].
Основи сучасного публічного управління були
закладені у 90-х рр. ХХ ст. такими вченими як К. Волш
[20], Р. Родс [15], К. Полліт [14]. Згодом їх висновки
критично аналізувалися на зразок придатності англоамериканської системи в Європі [9] В. Кікертом та
Латинській Америці [19] Х. Варгас-Ернандесом. Сучасне
публічне управління є новою філософією управління в
суспільстві, що передбачає високий рівень децентралізації
та розподіл повноважень між державними органами влади
та місцевим самоврядуванням. Вони спрямовані на
підвищення ефективності та результативності за умови
досягнення дерегуляції, дебюрократизації, економічної
самостійності регіонів/громад та переходу культури
приватного бізнесу в державний сектор. За висловом,
Р.Родса сучасне публічне управління повинно розвивати
економіку трьох Е: економія (economy), продуктивність
(efficiency), ефективність (effectiveness) [15]. До цього
варто додати те, що сучасна система публічного
управління також повинна звертати увагу на розмір,
завдання та структуру публічного управління. Для
зростання його ефективності сприяти: підзвітності,
контролю, прозорості.
Загалом, Д. Кумбс [5, с.30] виділяє основні положення
нового публічного управління:
 перехід від політики до управління;
 перехід від піраміди на основі управлінських систем
до серійних систем управління;
 перехід від планування та ієрархічного виконання до
дихотомії між центральною стратегічною діяльністю та
пристосованими оперативними службами регіону /
громади;
 перехід від звітів, орієнтованих на процес, до звітів,
орієнтованих на результат, з акцентом на показники
ефективності;
 перехід від колективного надання державних та
соціальних послуг до гнучкого надання персоналізованої
продукції;
 перехід від витрат до скорочення витрат;
 перехід від права власності до управління майном.
Ці положення піддаються критиці сучасними дослідниками, які вказують на їх нечіткість та незрозумілість.
Наприклад, В. Кікерт вказує, що положення про перехід
від права власності до управління майном є затеоретизованим та незрозумілим: «на практиці важко пояснити як
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застосувати це положення. Чи воно передбачає відмову
громади від власності/майна й розпродаж її чи передачу її
в приватне управління» [9]. Аналогічно, перехід від
планування та ієрархічного виконання до дихотомії між
центральною стратегічною діяльністю та масштабованими операційними службами може виявитися переходом
від витрат до скорочення витрат, якщо фінанси контролюються центральними органами влади.
Частина дослідників з ентузіазмом сприймали теорію
нового публічного управління, вбачаючи у ній ефективний механізм здійснення реформ. Аналіз досвіду Німеччини, Великобританії, США, Нової Зеландії та скандинавських країн, проведений П.Віндрумом та П.Кохом,
вказує, що раціональне застосування принципів нового
публічного управління суттєво підвищує ефективність
управління в цих країнах [21]. Ефективно застосовувався
цей підхід й під час здійснення реформ в Угорщині [12].
Критики вказували на недоліки застосування публічного
управління. Під час застосування цього підходу
відбувається зосередження на внутрішньому процесі
управління, тобто процес управління перетворюється у
своєрідну «річ в собі». Натомість ігнорується процес
пов‟язування управлінського процесу із навколишнім
середовищем. Ще однією небезпекою, на яку вказує
Д.Шлагек є те, що управлінці будуть швидше та охочіше
виконувати запити заможних та впливових громадян й
упосліджувати запити малозабезпечених громадян [17].
Крім того варто розуміти, що система заснована на
новому публічному управлінні має обмежені можливості
впливати на поведінку груп впливу. Здебільшого дослідники сходяться на тому, що нове публічне управління
побудоване на англо-американській політичній та
правовій культурі й не завжди адаптовується до
європейської політичної культури, особливо в країнах
Центральної Європи, які лише нещодавно здійснили
демократичні трансформації.
Висновки. Отже, підводячи підсумок, зазначимо, що
основні тенденції децентралізації та реформ публічного
управління в розвинених країнах спрямовані на підвищення економії, продуктивності та ефективності публічного управління на основі залучення широкого спектру
фінансових інструментів та гнучких механізмів прийняття
рішень в управлінні. Для управління державними органами запозичувався сервісний підхід, гнучкість в прийнятті управлінських рішень, максимальне спрощення
структури органу влади та скорочення ланцюжка виконавців. На практиці це означало делегування повноважень, в тому числі й щодо прийняття управлінських
рішень, на нижчий рівень, передачу ресурсів необхідних
для втілення управлінських рішень та максимальне
розуміння сфери державного управління як сфери послуг.
Автори цього підходу вважали, що розуміння органів
державної влади як сервісних організацій, орієнтація на
ринок матимуть наслідком зростання ефективності
управління. Актуалізується проблема принципу субсидіарності, вирішення проблеми роздробленості структури
поселення та посилення фінансово-економічної автономії
самоврядування.
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DEVELOPMENT OF PUBLIC MANAGEMENT THEORY
IN THE END OF XX – AT THE BEGINNING OF XXI CENTURY
The paradigm of the new public management is one of the most popular theories and practical experiences, that are being
used for governing the state. The development of this theory is the result of the refusal from bureaucratization and state
paternalism in the 80-s of the XX century. Being at the beginning a new management approach in the noncommercial
organizations, this theory and practical experience was developed for uses of state governing. Its implementation changed the
whole sense of the state governing. Refusal from the state control for service-approach led to transformation of the bodies of
state and local authorities. The formation of the horizontal communicational relations and ties, devolution, and especially
implementation of the market mechanisms in the public sector became reason for better productivity of the state management.
Key words. State governing, public governance, theories of the new public management, service-oriented approach in the
state management.
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