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PHILOSOPHY, RELIGION AND CULTURE 

Битка В.В., 
магістр 1 року навчання спеціальності 014 середня освіта (історія) 

Південноукраїнського національного педагогічного університету  
імені К.Д. Ушинського,  

Україна, м. Одеса 

ОСОБЛИВОСТІ ЄЗИДИЗМУ ТА ЙОГО ЗВ’ЯЗОК З 

ЗОРОАСТРИЗМОМ 

Вагомі світові релігії породжували й нині породжують нові релігійні 

течії, які інколи стають офіційними конфесіями (як це трапилося з 

християнством). Одна з причин таких процесів: різні трактовки одного й того 

ж, кожна з течій доводить свою «правильну» сторону, через це трапляються 

різноманітні конфлікти та релігійні війни. В сучасності з’являється все більше 

релігійних течій, які намагаються увібрати у себе усі визначні релігії, тим 

самим об’єднавши їх, створивши світову релігію. Однак, справжня картина 

повністю протилежна, такі конфесії утискаються своїми ж родоначальниками, 

їх часто не приймають у світі та вважають недолугими.  

Однією з таких релігій є єзидизм. Складно сказати, чи було у намірі 

єзидів створити об’єднану релігію. Скоріше ні, ніж так. Адже у єзидизма 

довга історія, по відношенню, навіть до сучасних світових релігій. І на шляху 

своєї еволюції як релігії єзидизм запозичував різні аспекти інших релігій. 

Першою з них став зороастризм. Історія заснування єзидизму досить 

заплутана та не досконало вивчена, звісно, як і в будь-якій релігії немає точної 

дати (не беремо до уваги іслам) створення і через це єзидизм потрапляє у вир 

скандалів. Самі езиди вважають свою релігією братньою до зороастризму, але 

ніяк не його наступником. А отже, і дата заснування за їх версією приходить 

на початок нашої ери, на ІІ-ІІІ сторіччя (в першу чергу пов’язано з розквітом 

зороастризму як державної релігії та його розповсюдженні в межах та поза 

межами імперії) [5, с.13]. Але все ж вони визнають, що складення єзидизму як 

повноцінної релігії припадає на ХІІ сторіччя і пов’язана з реформами шейха 

Аді ібн Мусафіра. Саме він реформував єзидизм та створив його соціальну 

структуру у вигляді каст: шейхи, піри та мриди [2]. 

Другим складним питанням в історії єзидів є етнічне. Самі єзиди 

вважають себе окремим етносом близьким до курдів. Скоріш за все вони і є 

курдами, які відділилися через релігійне питання і почали називатися єзидами. 

Адже, сповідують цю конфесію представники одного етносу. Головною 
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особливість цієї релігії від інших є те, що єзидом можна лише народитися, 

прийняти віру неможливо. Сьогодні єзидів нараховують близько 1,5 мільйонів 

осіб по світу, більшість з них проживають на території Іракського 

Курдистану, велика кількість представників живе у Вірменії, також невелика 

кількість в Туреччині, Сирії та Росії [3].    

Особливість даної релігії в тому, що вона поєднала у собі зороастризм, 

християнство, індуїзм та іслам. Головним божеством є Ходе, він творець 

всього у світі та має своїх приспішників у вигляді трьох персон: Малак-Тавус, 

Шейх Аді та Єзид. Трохи детальніше про них: Малак-Тавус є першим після 

бога «ангелом-павичем» і виступає прототипом Сатани у християнстві, адже 

він є покровителем зла, і так саме був вигнаний з Раю за свою пиху і 

зухвальство [1, с.78]. Другий Шейх Аді відома в історії постать, яка стала 

ангелом. Він був представником дому Омай та займався філософією єзидизму, 

саме він реформував його і ввів у світ, як окрему релігію [1, с.78-79]. І 

останній Єзид. Він є покровителем Землі та Небес, а ім’я його пішло від назви 

старовавилонського храму Езида.  

Також, у єзидизмі існують свої святі писання у вигляді двох книг: 

«Кетеб-е Джилве» (Книга одкровень) написана Шейхом Ади (також є версія, 

що його секретарем Малик Тауса) приблизно у ХІІ ст. н. е. Друга книга 

«Мостаф-е Раш» (Чорний свиток) написаний ними ж, містить історичні описи, 

обрядові правила, тощо. 

Як вже згадувалося раніше, єзидизм увібрав у себе багато релігій, але нам 

цікаво розкрити його зв’язок з зороастризмом. По-перше, це через те, що 

єзиди наполягають на своїй віковій рівності з зороастризмом, начебто 

утворилися вони паралельно одне одному (хоча зрозуміло що це не так, і саме 

зороастризм дав перший поштовх для створення єзидизму). По-друге через те, 

що єзиди використовують багато обрядових елементів з зороастризму, але 

звинувачують зороастризм у застарілості та дикунстві [1, с.79].  

Першим запозиченим у зороастризмі елементом став вогонь, точніше 

відношення до нього. Він вважається священним та чистим, з ним прово-

дяться різні ритуали та забороняються певні маніпуляції (тушити його водою, 

кидати у вогонь сторонні предмети тощо).  

Другим схожим елементом є сприйняття землі як святині (у зороастризмі 

це пов’язано з похованнями у землі, які заборонялися). Але при цьому грає 

фактор не лише запозичення, а й невелика кількість плодоносних земель.  

І нарешті третім спільним елементом є молитва, точніше деякі молитви 

та традиції їх використання. За структурою та сенсом вони схожі саме з 

зороастризмом, тому що направлені не лише на Бога як головного, а й на його 

«святу трійцю» та на сонце, землю тощо. Традиція молитви також перейшли з 

зороастризму: молитва на сонце (захід та схід сонця), молитва на місяць та 
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звісно ж на вогонь [5, с.20]. Також до спільних елементів можна додати 

класове розділення, однак, у зороастризмі воно не має такий соціально-

економічний характер. В зороастризмі існує окремий клас мобедів (раніше 

стати їм було не можливо, лише народитися), однак, крім релігійного 

становища в суспільстві він ніяк не виділявся. В свою чергу, в єзидизмі шейхи 

мають не лише релігійні привілеї, а й соціально-економічні (вони вважаються 

вищою кастою), і аналогічно перейти в ранг шейхів неможливо, лише 

народитися.  

Отже, єзидизм є однією з найдавніших офіційно непризнаних конфесій 

світу. Скоріш за все остаточно створений та сформований він став у ХІІ ст., 

коли був признаний та реформований шейхом Аді ібн Мусафірою.  

До ХІІ сторіччя ця релігія була не до кінця сформованою і мала більш 

ритуальний характер. Пантеон богів у єзидизмі дуже незвичайний: існує 

головний бог Ходе та три основних бога нижчих за рангом, також є певна 

кількість мілких божків та напівбогів.  

Зв’язок єзидизма з зороастризмом дуже суттєвий, в більшості саме 

традиційно-обрядовий. Схожими є відношення до природи, землі та вогню, 

молитви та їх застосування, певна схожість є у соціально-релігійній структурі. 

Однак основна божественна ієрархія та її функції були перейняті з 

християнства. 
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Парадюк О.О., 
аспірант кафедри філософії, соціології  

та менеджменту соціокультурної діяльності  
ДЗ «Південноукраїнський національний  педагогічний університет  

імені К.Д. Ушинського»,  
Україна, м. Одеса 

РОЗУМІННЯ ІСТОРИЧНОЇ СВІДОМОСТІ  

У КОНЦЕПЦІЇ НІКА ДЖАРДІНА 

Британський філософ науки та її історії Нік Джардін, аналізуючи 

практику історіографії науки, розширює відому герменевтичну тему 

можливості адекватного розуміння старовинних текстів до ідеї нової 

методології наукового дослідження, що спирається на багатовимірний, в тому 

числі й психологічний феномен «історичної свідомості». В історіографії 

науки, пише він, існує досить стара традиція аналізувати наукові тексти 

попередніх епох, приписуючи авторам цих текстів термінологію, яка ніяк не 

могла бути в їхньому оберті [3, p.252].  

Проте історіографи вважають, що подібне «осучаснення» старовинних 

текстів не має будь-якого спотвореного впливу на зміст тексту – навпаки, 

вони вважають, що таким чином використовуючи «сьогоднішні» терміни, що 

допомагають нинішньому читачеві увійти в анахронічний смисловий світ. З 

цим, безумовно, можна і потрібно погодитися: читач, який опинився перед 

смислами іншої епохи, в будь-якому випадку повинен побудувати якийсь 

«смисловий міст» між «своїм» і «чужим» часом, а таким якраз і може стати 

здогад про «чужі» сенси за допомогою адекватного (нехай навіть і дуже 

приблизного) перекладу їх на сучасну мову.  

Суть проблеми в тому, однак, що читач, включаючи цю необхідну 

методологію (інакше він, якщо буде свідомо керуватися принципом розуміти 

«чуже» виключно в «чужому» контексті, приречений на невдачу), включає 

тим самим фундаментальний для людини механізм «історичної свідомості» [3, 

p.254]. «Історична свідомість» фундаментальна, оскільки її онтологічним 

корелятом виступає здійснення соціокультурної традиції як передачі 

соціального досвіду в людських поколіннях, тобто здійснення в принципі 

суспільного життя, базової мотивацією якого є нескінченне продовження 

суспільства в часі.  

Таким чином, суспільство, здійснюючи себе, з власної базової мотивації, 

в історичному часі, не може не породжувати адекватний цій базової мотивації 

феномен «історичної свідомості». Звідси – сутність «історичної свідомості», 

яке вміщує в себе єдність двох взаємосуперечливих тенденцій. З одного боку, 

«історична свідомість» – це «анахронічне» відтворення соціального досвіду 
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(передача соціального досвіду в людських поколіннях), але з іншого – 

постійне «осучаснення» переданого соціального досвіду (кожне наступне 

покоління людей розвиває саме «свій» досвід, трансформуючи отриманий від 

попереднього покоління). Тому «історична свідомість» є в принципі готової 

методологією адекватного входження людини в будь-яку історичну епоху [3, 

p.255-256].  

Але це – на фундаментальному рівні людської природи. Мова ж йде про 

те, щоб перетворити цю фундаментальну «історичну свідомість» саме на 

свідомі науково-методологічні підстави експертних досліджень, причому аж 

ніяк не тільки в історичній науці, а й науці в принципі. Йдеться вже не про 

історичну науку як таку, але про методологію історичного дослідження в 

широкому сенсі. І якщо ми почнемо з припущення про методологічно 

автономний характер історичного дослідження в цьому широкому сенсі 

(автономний в тому розумінні, що, скажімо, загальноприйнята сьогодні 

методологія природничих наук не повинна вважатися універсальною 

методологією науки), то в центрі аналізу виявиться проблема відносності 

будь-якої норми науковості. Так, навряд чи правомірно уявлення про метод 

історичного дослідження в тому сенсі, в якому ми зазвичай говоримо про 

методи природничих наук. 

Тим часом проблема «історичної свідомості» спеціально розроблялася 

В. Дільтеєм в його «філософії життя» [1, c.32-34]. Зазначена проблема 

хвилювала В. Дільтея з точки зору можливості осягнення історичного мину-

лого кінцевою та відносною індивідуальною свідомістю. Він ставив питання, 

чи не є сама історична форма буття нашої свідомості непереборною 

перешкодою, що заздалегідь виключає можливість досягнення об'єктивного 

знання історії. У відповідь на це питання В. Дільтей  сформулював основну 

задачу «історичної свідомості»: минуле не повинно бути підпорядковане 

вимірам нашого, по відношенню до нього, сьогодення, але зрозуміле в собі 

самому, що передбачає відволікання історика від його власного часу, від 

влади забобонів сучасної йому епохи. Тобто В. Дильтей якраз пропонував 

виключно «анахронічну» методологію історичного дослідження [1, c.48-49]. 

Вже у Аристотеля можна знайти цілком методологічні уявлення про 

«історичну свідомість», оскільки Аристотель говорив про феномен розуміння 

як «зрощування» традицій інтерпретатора і інтерпретованого матеріалу. 

Свідомість «історична» не тому, що вона покликана осягнути минуле, а тому, 

що сам спосіб осягнення, в принципі притаманний нашій свідомості, є 

історичним, тому що, осягаючи, ми продовжуємо живу традицію. 

Дійсно, навіть у найпростішій ситуації розмови лише на перший погляд 

здається, ніби «інша» думка безболісно та непомітно лягає в нашу власну 

систему думок та очікувань, створюючи враження, що «зрозуміти» зовсім не 

означає «оцінити». Тим часом практично завжди, дізнаючись «іншу» думку, в 

силу самого цього факту, ми змушені зайняти певну позицію. Розуміння 
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«іншого» зовсім не полягає в «об'єктивації», що звільняє нашу свідомість від 

всіх притаманних їй забобонів, але досягається завдяки кваліфікації забобонів 

свідомості як таких. Звідси висновок про принципову обмеженість свідомості, 

вимушеної осягати щось лише у відповідності зі своєю системою переконань 

та очікувань [3, p.260].  

Разом з тим така обмеженість природна, з нею не потрібно боротися, але 

потрібно довіряти, оскільки в ній, власне, і полягає історичний характер 

свідомості. Важливу роль відіграє тут «часова дистанція» між інтерпре-

татором і інтерпретованим матеріалом. Парадоксально, що осягнути сього-

дення набагато важче ніж минуле. Але в тому-то й справа, що повинна 

утворитися «часова дистанція», щоб поточний соціальний досвід хоч в якійсь 

мірі знайшов свою якість «переданого» (в людських поколіннях) матеріалу, 

щоб він став саме «анахронізмом», перестав бути поточним досвідом. Тому 

подолати часову дистанцію, змусити інтерпретатора мислити поняттями та 

уявленнями минулої епохи – наївна помилка історизму, впевненого в тому, 

що тільки так можна досягти історичну об'єктивність [2, p.238].  

Однак час і є та основа, на якій тільки й можливе відродження минулого і 

де сьогодення має своє коріння. Методологічне завдання полягає саме в тому, 

щоб відокремити помилкові, суб'єктивні упередження свідомості від уперед-

жень часу, що направляють наше розуміння шляхом живої історичної тради-

ції – тільки таким чином і можна зрозуміти «інше» в своєму «іншому». Але 

завдання критичного осмислення системи очікувань і упереджень «історичної 

свідомості» не вирішується виключно в рамках цієї системи. Те, що змушує 

нас почати перегляд наших переконань, є зустріч з «іншим», тобто сам процес 

розуміння [3, p.267]. Іншими словами, справжнім об'єктом цього процесу 

виступає живий зв'язок між «моїм» і «іншим». Об'єктом такої методології в 

широкому сенсі історичного дослідження є історична реальність, в тому числі 

й історичність самої свідомості – реальність, яка є єдністю «мого» і «іншого», 

та початкова історичність, де знання та його об'єкт виявляються в своєму 

возз'єднання. «Історична свідомість», яка вважає себе конкретним, вже має 

розглядатися в якості істотно історичного явища. І омана історичного 

об'єктивізму полягає в тому, що в довірливій сліпоті до припущень свого 

методу він повністю ігнорує історичність самого методу. 
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ПРОТЕСТАНТСЬКА ЕТИКА ТА ДУХ  

ОДНОГО МУЛЬТФІЛЬМУ 

Мультфільм, про який йтиметься мова – мультсеріал компанії Дісней 
(The Walt Disney Company) «Качині історії» (Duck Tales), що виходив на 
телебаченні в період з 1987 до 1990 року (всього – 100 епізодів по 20 хвилин), 
в 2017 році відбувся перезапуск оригінального серіалу на телеканалі «Disney 

XD». Головний герой – Скрудж Макдак (Scrooge McDuck), або дядько 
Скрудж (Uncle Scrooge), найбагатший качур в світі, який, однак, не припиняє 
пошуки шляхів збільшення свого капіталу. Йому допомагають в цьому його 

внучаті племінники – Г’юї, Дьюї та Луї (Huey, Dewey, and Loui). Прототипом 
Скруджа Макдака є персонаж з повісті «Різдвяна пісня в прозі, або різдвяне 
оповідання з привидами» (A Christmas Carol) Чарльза Дікенса на ім’я 

Ебенезер Скрудж (Ebenezer Scrooge). За сюжетом, Ебенезер Скрудж – скнара-
лихвар, в якому прокидається сумління під впливом Духа Різдва. При цьому 
неабияку роль в згаданому вище процесі прокидання сумління відіграє добрий 
племінник Скруджа, Фред. Цікаво, що в творі Ч. Дікенса, жадібність Скруджа 

безсумнівно засуджується. В той же час, мультиплікаційний Скрудж Макдак  
є позитивним персонажем, який, хоч і має приблизно ті самі характеристики 
(в ставленні до грошей), що і дікенсівський прототип.  

Мультфільм «Качині історії» (як і деяка інша продукція компанії Дісней, 
наприклад, «Чіп і Дейл – бурундучки-рятівнички» (Chip 'n Dale Rescue 
Rangers), «Темний плащ» (Darkwing Duck) та інші) відображає ті самі 

протестантські цінності (в питаннях багатства / підприємництва / повсякден-
ної праці), про які говорив Макс Вебер в своїй роботі «Протестантська етика 
та дух капіталізму». Німецький вчений стверджував, що деякі течії протестан-
тизму (особливо об'єднані ідеєю пуританського аскетизму, кальвіністи, 

методисти, пієтисти і анабаптисти) сповідують такий спосіб повсякденного 
життя, який спрямований на здобуття економічного блага, вбачаючи у цьому 
прояви етичної та духовної значимості. Питання ролі релігійного чинника та 

його важливості у виникненні такого явища як капіталізм в даному випадку 
нас не цікавить, так само як і критика концепції М. Вебера, ми розглядаємо 
виключно наявність протестантських цінностей (описаних М. Вебером) у 

даному мультфільмі. Отже, на користь такої наявності свідчать наступні 
моменти: 

1. Основна фабула «Качиних історій» – головні герої постійно діють з 
метою або збільшення багатства або його збереження (дух капіталізму як ідея 
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та відчуття найбільш раціонального прагнення економічної вигоди, за 
М. Вебером).  

2. Не зважаючи на те, що Скрудж Макдак є «найбагатшим качуром 

світу», рівень особистого споживання його та його оточення знаходиться на 
досить скромному рівні (з цього приводу згадується епізод наприкінці IV 
глави повісті Федора Достоєвського «Гравець», де герой розмірковує про 

декілька поколінь німецьких капіталістів, які відмовляють собі в усьому, щоб 
накопичити капітал і вкласти його в справу, яка, в свою чергу повинна 
принести ще більший капітал – типово протестанстька, на думку М. Вебера, 
риса).  

3. Антагоністи головних героїв спрямовують свої зусилля на те, щоб 
відібрати багатства Скруджа, злочини проти власності – найтяжчі злочини в 
світі «Качиних історій» (втім, таке ставлення до приватної власності 

характерно взагалі для американського світогляду періоду формування США, 
наскільки воно сформоване саме протестантською етикою – це вже інше 
питання, що виходить за межі даного дослідження).  

4. Один з антагоністів, Магіка фон Чварен (Magica De Spell) — відьма, 
постійно прагне викрасти щасливі перші 10 центів Скруджа (перші зароблені 
ним гроші) й захопити світ. Тобто в даному випадку гроші – магічна річ 
(можна порівняти зі ставленням до грошей у праці М. Вебера, коли деякі течії 

протестантів розглядають наявність або відсутність чесно зароблених грошей 
як ознаку того, чи призначена дана людина до вічного покарання чи до 
вічного спасіння).  

5. Інші антагоністи Скруджа Макдака – брати Гавс (The Beagle Boys), на 
чолі з Мамашею Гавс (Ma Beagle). Як це видно з прізвища, брати Гавс у 
всесвіті «Качиних історій» належать до виду антропоморфних собак. У 

європейських єретиків періоду пізнього середньовіччя поширеними були  
асоціації служителів католицької церкви (зокрема, інквізиторів) саме з 
собаками [про це, наприклад: Харрис Л. Тайная ересь Иеронима Босха. – М.: 
Энигма, 2014. – с. 46] (ймовірно це походить від трохи зміненої назви ордену 

домініканців, які часто були інквізиторами, «domini canes», що  
перекладається з латини як «пси Господа»). Відповідно, брати Гавс на чолі з 
Мамашею Гавс можуть бути потрактовані як аллюзія на католицьку церкву 

(яку, як відомо, очолює Папа), ворожу до протестантизма з його трудовою 
етикою.  

Таким чином, підсумуємо. З огляду на наведені вище факти, можна 

стверджувати, що мультсеріал «Качині історії» заснований на протестан-
тських цінностях шанобливого ставлення до праці та до багатства, як наслідку 
такої праці. 
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СКОЛЬКО ВИРТУАЛЬНЫХ РЕАЛЬНОСТЕЙ  

В КОМПЬЮТЕРНОЙ ИГРЕ И В ПРОИЗВЕДЕНИИ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ? 

Из-за пандемии Covid-19 и карантинных ограничений, с ней связанных, 

сложилась ситуация, когда люди значительную часть своего досуга (и 

вынужденного, и привычного) стали перемещать в киберпространство.  

При этом и читать люди стали больше. Во всяком случае, об этом ещѐ в 

первую волну пандемии сообщали британские (BBC, The Guardian, May 2020) 

и российские (Business Daily, 27 марта 2020) СМИ. Но этот феномен 

объясняется, скорее всего, тем, что, люди, для которых чтение книг было 

привычной практикой, получили для этого больше свободного времени. А те, 

кто и до пандемии не брал книг в руки, вряд ли увидел бы в этом необхо-

димость при наличии широчайшего выбора компьютерных развлечений.  

Популярной формой ухода от ковид-карантинной действительности 

стали компьютерные игры. И эта ситуация добавила актуальности исследо-

ваниям по соотношению действительной и виртуальной реальностей в жизни 

современного человека. А пока из нашей жизни и книги ещѐ не ушли, то 

одним из направлений этих исследований может стать попытка выяснить, 

сколько виртуальных реальностей формируется в произведении художест-

венной литературы и в компьютерной игре. 

Одним из проявлений любой реальности является еѐ визуальность. 

В тексте литературного художественного произведения визуальность 

присутствует во всех его составляющих. Наиболее очевидно она проявляется в 

описаниях пейзажей, интерьеров, портретных черт персонажей. Такие описания 

не только раскрывают характеры персонажей, дают представление об 

обстоятельствах, в которых они действуют, но и говорят о творческих методах 

самих авторов, об их подходах к визуализации миров, которые они создают. 

Однако актуализация этой визуальности зависит исключительно от 

читателя: именно он превращает набор буквенных знаков в образы, которые 

возникают в его воображении при чтении книги. А поскольку у каждого 

читателя своя система кодирования/раскодирования, собственный эстетичес-

кий опыт, художественный вкус, то и «картинка» у каждого складывается своя. 

То есть, сколько читателей одного литературного произведения, столько и 
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виртуальных реальностей возникает на его основе. Сюжет один, а его визуаль-

ные интерпретации – разные. И их может быть бесконечное количество. 

Компьютерная игровая виртуальная реальность такого разнообразия 

визуальностей не предполагает (как, собственно, и кино, рекламные ролики и 

т.п.). Геймер попадает в мир, кем-то уже полностью визуализированный, 

раскрашенный, обустроенный. Этот мир не требует от геймера работы 

воображения, фантазии. Стратегического мышления (как, например, в играх 

Total war, Civilization, Dota 2, League of Legends) – да, быстроты реакции 

(Counten-Strike: Global Offensive, Valorant, Rainbow six siege и др.) – да. Но не 

воображения. Тут работает зрение, а не видение. И зрению тут предоставлена 

только одна «картинка», одна реальность. 

С другой стороны, любая реальность – это проявление не только визуаль-

ности, но и событийности, которая предполагает сюжет и эффект присутствия. 

На первый взгляд может показаться, что книги в этом смысле серьѐзно 

уступают компьютерным играм. Ведь игрок – это не просто сторонний 

наблюдатель и интерпретатор событий, он – активный их участник.  

Например, в игре Uncharted главным героем управляет игрок. Разработ-

чики игры позиционируют свой продукт как «приключенческий боевик», где 

главный герой Нейт поднимает со дна океана дневник Френсиса Дрейка с 

указанием местонахождения Эльдорадо. Нейт отправляется на поиски 

сокровищ, убивая по пути всех, кто ему мешает. По сути – это «ходилка-

стрелялка», но продвинутая: главный герой может прыгать, цепляться за 

выступы, плавать, использовать лестницы, хвататься за верѐвки, ездить на 

джипе и т.д. Иногда ему приходится решать головоломки, подсказки к 

которым содержатся в дневнике Дрейка.  

Понятно, что всю эту активность проявляет не Нейт, а игрок, управля-

ющий ним. Но эта активность не выходит за рамки сюжета и прописанной 

роли. В таких играх наиболее очевидно проявляется ограниченность 

киберпространства. Не зря же С. Жижек одну из своих статей назвал: 

«Киберпространство, или Невыносимая замкнутость бытия». 

Конечно, некоторые разработчики пытаются исправить ситуацию, 

предлагая игры с разными вариантами развития событий (игра Detroit: Become 

Human; серия игр The Walking Dead). Но в таких играх кибер-реальность не 

перестаѐт быть замкнутой. Хотя она существенно расширяется. Как и 

расширяется роль игрока и его ощущение самостоятельности. Ведь у него 

есть возможность выбора. Совсем как в жизни! Особенно как в той части 

нашей жизни, когда мы играем в демократию: когда мы должны выбирать из 

того, что нам предлагают, а не из того, что могло бы быть, или чего нам 

хотелось бы. 
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Как бы там ни было, но именно такие игры становятся всѐ более 

востребованными. Людям необходимо ощущение свободы выбора. Игроку 

приятно думать, что именно от него зависит исход битвы или миссии.  

Литературные произведения такой возможности не предоставляют. За 

исключением тех, которые заканчиваются многоточием. В таких случаях 

развязок или продолжений одного произведения может быть сколь угодно 

много, столько, сколько у него окажется читателей. Тут читателю дана 

абсолютная свобода решать, каким будет его собственный виртуальный 

дивный мир... 

Севрук І.І., 
доцент, к.філос.н., доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін 

Національної академії Національної гвардії України, 

Соколовська Ю.В., 
доцент, к.і.н., доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін  

Національної академії Національної гвардії України, 

Чупрінова Н.Ю., 
доцент, к.філол.н, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін 

Національної академії Національної гвардії України, 
Україна, м. Харків 

КРОС-КУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ 

ОФІЦЕРІВ (ОФІЦЕРОК) НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ 

Глобалізація активізувала в Україні процеси, які пов’язані з інтерна-

лізацією освіти, трудовою міграцією, різноманітними формами інтеграції 

культур тощо. Враховуючи тенденції розгортання процесів глобалізації на 

теренах України, з урахуванням динаміки розвитку міграційних та демогра-

фічних процесів в нашій країні у найближчі 10–15 років виконання підроз-

ділами Національної гвардії України (НГУ) службових та службово-бойових 

завдань [1], вірогідніше за все, будуть здійснюватися у мультикультурному 

просторі.  

Враховуючи цей факт особливої актуальності набуває завдання, що 

пов’язані з формуванням у майбутніх офіцерів (офіцерок) крос-культурної 

компетентності. Тобто здатності встановлювати ефективну соціальну комуні-

кацію з різними соціальними групами, враховуючи культурні відмінності, 

різноманітності цих груп й визнаючи представників різних культур як рівних 



Labyrinths of Reality: Collection of scientifical works, Issue 6 (11). 2021 
 

17 

суб’єктів соціальної взаємодії. Саме така здатність обумовлює толерантну 

поведінку під час соціальної комунікації з суб’єктами мультикультурного 

простору, запобігання дискримінації та порушення норм соціальної рівності 

та справедливості. 

У сучасних наукових роботах вітчизняних та закордонних дослідників 

проблема формування крос-культурної (міжкультурної) компетентності 

майбутніх фахівців є такою, що жваво обговорюється і швидко набуває все 

більшої актуальності. Проте наукові дослідження щодо формування даної 

компетентності стосуються переважно підготовки майбутніх менеджерів, 

соціальних працівників, педагогів.  

Поза увагою у сучасному вітчизняному науковому просторі залишається 

проблема формування крос-культурної компетентності майбутніх офіцерів 

(офіцерок) НГУ.  

Крос-культурна компетентність відсутня в освітніх стандартах 

підготовки військових фахівці НА НГУ [2]. Якщо звернутися до набору 

компетентностей майбутніх офіцерів (офіцерок) за всіма спеціальностями 

підготовки у НАНГУ, наявними є комунікативні компетентності та відповідні 

результати навчання. Значна увага приділяється здатності майбутніх офіцерів 

(офіцерок) НГУ здійснювати стратегічні комунікації, проте якщо спиратися на 

визначення, що надано у Воєнній доктрині України (2015 р.) [3], вони 

передбачають радше комплекс інформаційних заходів у взаємодії держава-

суспільство, і не містять складової, що була б пов’язана із крос-культурною 

компетентністю.  

На переконання засновника теорії міжкультурної комунікації Е. Холла [4] 

навчання міжкультурній комунікації є важливим питанням, оскільки, 

комунікація набагато ширша ніж мова, вона передбачає розуміння 

культурного поля, ментальних засад, традицій, цінностей тощо. Системно 

надати коло цих знань здатна лише освіта. 

У студентів цивільних вузів є більш широкі можливості здобуття цієї 

компетентності не тільки через отримання теоретичних знань, а й через 

практики міжкультурної взаємодії, які здійснюються у рамках процесів 

інтернаціоналізації освіти. Проте, як вважають дослідники Ф. Стер, В. Боулз 

та Д. Бріджес, безпосередній контакт з іншою культурою, ще не гарантує 

формування крос-культурної компетентності у студентів. Без педагогічного 

супроводу при зануренні в іншу культуру, існує загроза закріплення 

стереотипного мислення та расистських поглядів [5]. 

На відміну від студентського середовища, курсантське – «монокуль-

турне», і це обумовлено законодавчо. У вищому військовому закладі освіти 

існує вузьке поле міжкультурної взаємодії. Виключення складають практики 

проведення занять та тренінгів, що проводяться представниками країн НАТО 

з курсантами (курсантками). Проте такі практики охоплюють невелике коло 
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курсантів (курсанток), а заняття з інструкторами НАТО лише опосередковано 

надають досвід міжкультурної комунікації. 

Так, у ситуації відсутності можливості здобувати досвід під час 

безпосередньої міжкультурної комунікації, формування крос-культурної 

компетентності у майбутніх офіцерів (офіцерок) НГУ стає можливим лише за 

умови системної та систематичної роботи у межах навчального процесу. 

Важливості набуває цільове спрямування процесу набуття зазначеної 

компетентності. Зокрема, необхідно враховувати три складові: орієнтацію на 

специфіку виконуваних підрозділами НГУ функціональних завдань; на 

прийняття рішень у правовому полі; на базові цінності міжкультурної 

комунікації.  

Базовими цінностями міжкультурної комунікації є поважне та терпиме 

ставлення до Іншого, його культури, релігії, особливостей поведінки тощо; 

визнання рівності (у правовому та аксіологічному вимірах) кожного учасника 

соціальної взаємодії. Ці цінності виступають одночасно і як норми, і як 

принципи міжкультурної комунікації, що покликані, забезпечити конструк-

тивність комунікації. 

Реалії глобалізованого простору, формуванням на теренах України 

мультикультурного середовища вимагають внесення коректив у зміст фахової  

підготовки майбутніх правоохоронців у напрямку формування крос-

культурної компетентності. 

Всі дисципліни соціально-гуманітарного спрямування мають бути 

переосмислені концептуально у напрямку використання міжкультурної 

оптики. Кожна з дисциплін соціально-гуманітарного блоку містить прикладну 

складову, спрямовану на формування практичних професійно необхідних 

компетентностей офіцерів (офіцерок) НГУ. Серед них має бути і крос-

культурна компетентність.   

Міждисциплінарний підхід у формуванні крос-культурної компетент-

ності на базі дисциплін, що викладаються на кафедрі соціально-гуманітарних 

дисциплін НА НГУ, здатний забезпечити комплексне формування крос-

культурної компетентності майбутніх офіцерів (офіцерок) НГУ. Доречним є 

використання інтерактивних методів, серед яких ефективними, зокрема, є: 

моделювання ситуацій крос-культурної взаємодії при виконанні службових та 

службово-бойових завдань, проведення круглих столів та дискусій за 

результатами перегляду відеоматеріалів тощо.  

Результатом ефективного міжкультурного навчання має стати здатність 

майбутніх офіцерів (офіцерок) НГУ при виконанні службових та службово-

бойових завдань реалізовувати крос-культурну компетентність у соціальних 

комунікаціях в межах мультикультурного просторі. Зокрема, серед очікуваних 

результатів міжкультурного навчання – здатність до встановлення рівно-

правного діалогу/полілогу під час міжкультурної комунікації, визнання 
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рівноцінності власної культури та культури Іншого, здатність запобігати 

етноцентризму, расизму, дискримінації у контексті міжкультурної комуні-

кації, здатність долати соціокультурні та етно-культурні бар’єри тощо. 
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МІСТА ЯК «ФАБРИКИ СМИСЛІВ»  

(ПРО СОЦІОКУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ УРБАНІЗАЦІЇ) 

Освальд Шпенглер називав світову історію здебільшого «історією 

міської людини» [1, с.90], маючи на увазі, що саме наявність міст виступає 

своєрідним атестатом зрілості суспільства, свідченням його історичної 

повноцінності. І хай не кожне суспільство, яке будує міста, можна називати 

гучним словом «цивілізація», однак кожна цивілізація просто зобов'язана 

будувати міста [2, с.38]. У цьому простежується логіка, оскільки хоча й 

висока концентрація населення зовсім не гарантує видатних інтелектуаль-

них, духовних, соціальних, економічних, технологічних або інших резуль-

татів, але без цієї концентрації результату не буде майже напевне. Очевидно, 

що міста (особливо міста великі й багаті) становлять собою адміністративні, 

торгівельні, політичні, військові, транспортно-логістичні, духовно-культурні 

центри, та для нас куди важливіше, що саме міста упродовж всієї культурної 
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історії являли собою «фабрики смислів», особливі місця, де культивувалися, 

акумулювалися і здобували життя ідеї, котрі значною мірою визначили 

подальший хід історії. 

Людина є такою істотою, яка постійно зайнята генеруванням, обміном і 

споживанням смислів. Усі феномени культури, всі соціальні інститути, – 

держава, сім'я, система освіти, церква, армія, спорт, торгівля, театр, мистец-

тво, тощо, – усі вони несуть на собі печатку релігійних і світоглядних смислів, 

що визначають архітектоніку конкретного суспільства, відрізняючи його від 

інших. 

Зі світової історії нам відомі сюжети піднесення і занепаду великих 

міст. Якісь зникли безслідно (і залишилися лише в якості згадок у історич-

них хроніках або у фольклорі); інші, хоч і топологічно існують, проте 

втратили колишній геополітичний і культурний вплив, та (у кращому 

випадку) перетворилися на музеї під відкритим небом. Але деякі з таких 

міст примудрилися зберегти своє значення, попри повне перезавантаження 

культурно-історичних матриць, – переживаючи і держави, і народи, і цивілі-

зації, та продовжуючи існувати в світі, наповненому новими смислами. 

Наприклад, кожне велике античне місто (поліс) – то був цілий світ, 

сповнений своїх смислів, а його жителі – громада, зі спільними олтарями і 

вогнищами. Жодне сучасне місто не живе так, немов за його межею 

починається інший світ, у той час як стародавні поліси тільки так і жили. 

Однак як масове явище, міська громада у повному сенсі цього слова відома 

тільки Заходу, й лише частково країнам Передньої Азії (Сирії, Фінікії, 

Месопотамії), причому там лише час від часу спостерігалися ознаки такого 

розвитку. Бо для цього потрібні були поселення достатньо розвинені у 

торгово-промисловому і політичному відношенні, що характеризувалися 

наступними ознаками: наявністю фортифікаційних укріплень, ринку, свого 

суду (і хоча б якогось власного права), корпоративністю та пов'язаною із 

нею певною автономією і автокефалією, отже, і управління містом за 

допомогою установ, у створенні яких так чи інакше брали участь горо-

дяни [3, с.1226]. 

Полісне громадянство передбачало колективну відповідальність, за якої 

громадянин – вже суб'єкт. А суб'єктність припускає участь у «виробництві 

смислів», у межах яких вся громада (а не тільки її адміністрація) набуває 

сакрального значення. І для цього громаді необхідний деякий ексклюзивний 

доступ до священного. Не випадково в античні часи у кожного міста (поліса) 

був особливий покровитель – хто-небудь з богів чи богинь політеїстичного 

пантеону, що уособлював наявність у міста «особливих зв'язків» із божест-

венним. Мабуть, через те так часто засновники грецьких, римських, рідше – 

германських, слов'янських древніх міст вважалися богами [4, с.188]. 

Суспільно-політичний союз ставав великим, тому що його «заснував бог». 
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Як соціальні структури міста можуть існувати доволі довго, інколи – 

тисячоліттями, але як смислові центри вони обмежені часом життя тієї 

цивілізації, до якої вони належать [2, с.42]. Та навіть «всередині» певної 

цивілізації простір смислів неоднорідний, у ньому є свої ключові 

просторово-часові соціокультурні утворення, що являють собою «фабрики 

смислів». Найчастіше смисли ці створюються в академіях і університетах, у 

монастирях і храмах, в інших суспільно значущих місцях, які зосереджені у 

великих містах. Втім, більшість з сьогоднішніх міст – не більше ніж 

населені пункти, транспортні вузли або великі поселення навколо 

індустріальних об'єктів. Яскравий приклад: Афіни... Стародавні Афіни – 

цілий світ, сучасні Афіни – лише населений пункт. Світ, в якому височіли 

такі міста – світ язичницьких богів – той світ зник, і з його зникненням 

занепали й ті смисли, ключовим виробниками яких були ті стародавні 

міста [2, с.40]. 

Дещо інша історія сталася з іншим великим містом – Римом. Як відомо, 

Римська імперія не змогла «перетравити» християнство, та її головне місто, 

назване на честь синів язичницького бога Марса, не мало шансів зберегти 

своє колишнє значення у новому, християнському світі. Рим вже ймовірно 

готувався повторити долю Вавилону, Карфагену, Персеполю, Уру, Еріду й 

інших міст, чия древня велич перетворилося у прах. Однак врятувало «вічне 

місто» від забуття лише те, що саме римський єпископ став відігравати у 

західній християнській церкві особливу роль, а з часів папи Григорія VII – 

претендувати і на політичне лідерство у Християнському світі. Поступово 

«місто Ромула і Рема» перетворилося на «місто Св. Петра», і тепер вже 

авторитет апостола дозволив Риму зберегти свій духовний вплив за рахунок 

зміни смислів. Але сьогодні й ці смисли поступово відходять. 

Глобалізація, секуляризація, цифровізація й інші тенденції цього ж ряду 

ведуть до того, що роль міст в духовному становленні людства йде на спад, 

хоча і зберігається їхнє значення як соціально-економічних, промислових, 

адміністративних, фінансових, логістичних, наукових центрів. І справа тут 

навіть не стільки у новій «бездушній» забудові, адже це стосується і тих 

міст, які трепетно консервують минуле. Але навіть такі міста не в змозі 

утримати колишні смисли на своїй орбіті: вони їх більше не притягують... 

Технологічна і соціокультурна реальність сьогодні змінюється надто швидко, 

а разом із нею змінюються і наші міста, і наші смисли. Урбанізація ниніш-

нього зразку має принципово інший характер, аніж антична, середньовічна 

чи ренесансна. Місто перестало бути тим місцем, що перебуває під заступ-

ництвом язичницького бога або християнського святого, однак це не 

позбавляє його статусу «фабрики смислів». 

У якості певного висновку варто сказати, що у «до-цифрові» часи міста, 

дійсно, можна було розглядати наче якісь «островки стабільності» в 

бурхливому морі всесвітньої історії. Але в нинішньому «мережевому» 
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глобальному соціумі смисли, що впливають на життя загальносвітової 

цивілізації, продукуються тепер не тільки у містах, але і цифровому 

просторі, що не піддається локалізації в старому розумінні, й часто 

непідвладний жодній юрисдикції. Це можуть бути соціальні мережі, 

віртуальні платформи та інші інтернет-простори, що концентрують багатьох 

однодумців. Втім, у рівному ступені, смисли все так само можуть 

створюватися (навіть сьогодні) і у наметах, і у монаших келіях, в 

монастирях і в палацах, в університетських аудиторіях та у дослідницьких 

лабораторіях, у храмах, соборах і мечетях, в парламентських і міністерських 

установах, і навіть в тюремних камерах та в нелегальних підпільних 

організаціях. Проте більшість смислів, які мають значення для нас 

сьогоднішніх, продовжують створюватися саме у містах – вони як і раніше 

залишаються місцями тяжіння для інтелектуалів, мислителів, підприємців і 

винахідників. Саме тому урбанізація (яка, однак, обіцяє чимало проблем 

різної властивості) сприяє генерації нових смислів та (при правильному 

підході) збереженню старих. 
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РАЗВИТИЕ РЕВОЛЮЦИОННОГО СОЗНАНИЯ  

И ПРОТЕСТНОГО ДВИЖЕНИЯ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 

НАЗРЕВШИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

Ойкумена опять находится перед кардинальным выбором. Непрекра-

щающаяся череда локальных кризисов становится иллюстрацией общего 
кризиса доминирующей модели общественного устройства. Попытки насиль-
ственной консервации уходящей модели социальной жизни и, в частности, 
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организации международных отношений, а также попытки строительства еѐ 
нового устройства на основе принципиального неравноправия, ведут к 
нарастанию угроз срыва в контрмодерн. В частности, и неоархаика – 

неотъемлемая черта контрмодерна. Нерешаемость кардинальных проблем 
эволюционными средствами делает необходимым логику применения 
революционного хода событий, течение которых в значительной мере зависит 

от соотношения объективных и субъективных факторов преобразований [1-5]. 
В т. ч. чертой, определяющей диапазон как наметившихся стратегических 
трансформаций, так и воздействия на них, становится переход: от экономики 
простого труда к экономике уникального творчества; от экзогенного 

количественного роста к эндогенному качественному развитию; от 
доминанты материального к духовно-нравственному и интеллектуальному; от 
формационного к неформационному; от обмена на основе сравнения товаров 

к обмену на базе сопоставления способностей; от дихотомии «демократия – 
автократия» к меритократии; от концептуальной открытости к признанию 
права на самоценность и обособленности культурно-цивилизационных миров; 

от космополитизма / национализма к регионализму и стратегическому 
партнѐрству; от единства шаблонов глобализма к постглобальному 
разнообразию. При этом, с одной стороны, свои пути преобразований 
предлагают учения консервативной, либеральной и социал-демократической 

направленности; с другой, – ядрами поисков становятся национальные 
суверенитеты, транснациональные корпорации / ассоциации. Проявляясь 
наиболее обострѐнно именно в переходный период, трансформации и 

переструктурирования обогащаются конкретными характеристиками 
чернового наброска будущего, создания его замысла и выявления намерения. 
К примеру, действия по преодолению угрозы пандемии коронавируса-19 ярко 

продемонстрировали и соотношение преимуществ / недостатков отнюдь не 
изолированных подсистем здравоохранения, образования, чрезвычайных 
ситуаций, но и моделей политических режимов, а, соответственно, и 
состояние всех социально-культурных отношений. Вместе с тем, зачастую 

уровень готовности систем и органов здравоохранения оказался совершенно 
недостаточным для понимания и купирования (а тем более – излечения), роль 
международных организаций зачастую сводилась чуть ли не к сбору 

статистики событий и процессов. Т.о. вызов пандемии сфокусировал аспекты 
отнюдь не исключительно медицинские или психологические, но и 
экономические, технологические, военные, информационные и др., а общий 

кризис включил в себя лишь в качестве ярких составляющих частей провалы 
подсистем здравоохранения, торгово-экономической, информационно-
кибернетической, усилив соответствующие линии противостояний. Находив-
шиеся ранее в статусе признанных фаворитов (а то и гегемонов) глобального 

порядка не сумели проявить политические, моральные, организационные 
качества подлинных лидеров ойкумены, отнюдь не спасая народы, а 
перекупая медицинские средства, врачей и т. д. Вместе с тем, эпидемия стала 
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лишь дополнительным толчком к разрыву устоявшихся транснациональных 
технологических цепочек в мире и замыканию в границах культурно-
цивилизационных миров, стимулируя импортозамещение и миграционные 

ограничения и отражая непреложную необходимость кардинальных транс-
формаций. Однако порой противостоянием последствиям пандемии порой 
прикрывают решение вопросов по овладению / сохранению сферой и инстру-

ментами международного и внутреннего контроля. 
Размах и ожесточѐнность протестных действий дополнительно демонс-

трирует наличие объективного основания, связанного с парадигмальным 
переходом, но их активизация часто организуется под избирательные 

процессы. При этом расколотость – характеристика многих стран, но прежде 
всего, – относящихся к мучительно угасающему Западу [6-10]. Попытки же 
превратить собственный уход в общую катастрофу часто свойственны 

отживающим общественным устройствам. Как и старания прибегнуть к ранее 
чуждым силам: победа либеральных глобалистов одержана с опорой не 
только на фальсификации и рабовладельческую систему выборов, но и 

социал-анархистов, расовых радикалов, стихию уличного мятежа. Как один из 
результатов, смена консервативной волны либерально-социалистической 
группировкой во власти в одной из могущественных федераций произошла в 
т. ч. и с опорой на возникшую монополию информирования (и односторон-

ность освещения событий), уличные движения, анархо-ориентированную 
молодѐжь и расовых экстремистов. И социологические прогнозы, и СМИ, и 
социальные сети стали лишь однонаправленным орудием манипуляций. 

Закономерно: консерваторы в США симпатизирует консервативно же 
ориентированным странам; либерально-социалистические группировки 
глобалистов тяготеют к коммунистам Китая. Как уже очевидно, выборы в 

США – отнюдь не прямые (т.н. «выборщики»), не равные (один выборщик от 
разных штатов представляет разное количество избирателей), не тайные 
(например, при вскрытии конвертов при голосовании по почте), не 
прозрачные (без наблюдателей: как международных, так и республиканцев). 

Притом, с одной стороны, социальные сети привлекли в число «властителей 
дум» массу обычных неподготовленных и обладающих ограниченной 
компетентностью обывателей (которые именно простотой своих оценок и 

оказываются близки воспринимающей аудитории), с другой, осуществилась 
высокая степень централизации собственности-власти над каналами 
информирования и обмена мыслями. Одновременно, запредельно жестокие 

расправы и массовые избиения «жѐлтых жилетов», коварство «капитолийской 
западни», силовые подавления многотысячных демонстраций в Германии, 
Британии, Болгарии и Турции, игнорирование базовых прав и свобод человека 
и разгул полицейского насилия при разгоне «Occupy Wall Street», инако-

мыслящих в Польше, скандинавских и прибалтийских странах и прочие 
подобные вошедшие в правила западного подавления оппонентов преступ-
ления лишь провоцируют дальнейшие протестные движения. 
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Объективные требования к качеству революционного сознания подвиж-
ны. С одной стороны, движение в направлении формирования общества 
знаний в первую очередь не могло не усилить объективные основания для 

востребованности занятых в интеллектоѐмком (в частности, в духовном) 
производстве, а обеспечение исторической субъектности и независимости 
неотъемлемо связаны с приоритетностью развития и реализации научно-

интеллектуального потенциала. С другой, дрейф общественного богатства, 
производительности труда и эффективности социально-экономического 
воспроизводства обостряет необходимость укрепления не только политико-
экономического, но и информационного суверенитета (в частности, усиление 

контроля за деятельностью иностранных агентов – юридических и физи-
ческих лиц, находящихся на финансировании из внешних источников) в 
борьбе за сохранение своей идентичности. Рефлексивное сознание форми-

руется динамикой социального и индивидуального развития, востребуя того и 
другого. Вовлечение совокупной индивидуальной одарѐнности наибольшего 
числа людей в процессы интеллектоѐмкого творчества требует повышения 

равенства возможностей (при естественном неравенстве талантов). Тем самым 
вырисовываются контуры поиска оптимизации путей сочетания обществен-
ных и индивидуальных возможностей. Становление человеческой субъект-
ности происходит по мере развития рефлексии; «равным образом, признавая 

общественные условия, которые интериоризируются в личности человека, 
следует признавать и его «индивидуальный микромир» [11-16]. В этой 
ситуации для успешной адаптации общества и использования социального 

творчества как еѐ важнейшего фактора, должно культивировать механизмы не 
«обязывать», а «направлять», «заинтересовывать». Переход в постглобальной 
социальной инженерии к сетевым основаниям и логике свободы является, 

одновременно, отказом от единства любого базиса развития и утверждения 
всеобщности плюрализма. Нет принуждения, и никто никому ничем 
принудительно не обязан. Здесь есть место для культурно-цивилизационных 
миров на основе любых производительных ценностно-смысловых основ; 

бывшие лидеры модерна не более успешны в условиях логики новой 
парадигмы, нежели прочие. Идеологическое и духовное расхождение 
культурно-цивилизационных миров ориентирует на расхождение мер и 

инструментариев соединения личной инициативы и государственного 
регулирования, а на первый план преобразований выходит качество 
управления / самоуправления, сказывающееся на возможности реализации в 

постглобальной модернизации потенциала субъектности. Ныне лидеры творят 
смыслы, выдвигают идеи, аутсайдеры тиражируют вещи. Но ойкумена по-
прежнему сохраняется и развивается силами нравственной саморегуляции, 
развивающейся из ментальных матриц народа в процессе обретения 

исторического опыта и освоения социокультурного наследия, восприни-
маемых сквозь призмы особости ценностно-смысловых комплексов. Именно 
моральные стержни через традиции, устои, обычаи создают, организуют и 
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оберегают общество и его историческую субъектность. Причѐм характер 
ценностей постглобализма оказывается восприимчив к социальным комбина-
циям потребительского самоограничения в пользу творческого процесса и 

индивидуальной самодисциплины ради реализации сущностных сил. Соот-
ветственно, научно-образовательно-производственные циклы перенастра-
ивают свои ведущие звенья: фундаментальные исследования – прикладные 

исследования – технические разработки – изготовление новой техники – еѐ 
распространение и использование, предполагая формирование как 
благотворной социально-экономической среды, так и инновационных точек 
концентрации изменений, находя пути решения противоречия между 

объективной потребностью в культивировании творческой одарѐнности 
(прежде всего, духовной) и «оттоком мозгов» в направлении наиболее 
благополучных регионов ойкумены. При создании стратегий воздействий, в 

частности информационных, важно понимать, что трансформация мыслей 
может строиться по принципу сконцентрированных или рассеянных, 
эволюционных или революционных изменений, системных или фрагмен-

тарных, целенаправленных или хаотично-случайных, длительных или кратко-
срочных, содержательных или формальных, доверительных или манипуля-
тивных. Задачи защиты суверенности и самобытности переплетаются с 
вопросами социальной стабильности, проверяясь на прочность, прежде всего, 

временем форсированного перехода и востребуя, в первую очередь, как 
качественного управления, так и поддержки творческой активности. Между 
тем, уродливая мешанина из внешнего управления и внутренних олигархата, 

национализма, кумовства и шароварщины неуклонно ведѐт к деиндустриа-
лизации и неоархаике, отдавая общественное сознание во власть химер и 
фикций, порождая атмосферу страха и беспомощности, уменьшая общест-

венный иммунитет и диапазон соединения преемственности и развития. 
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ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ДОМАРКСИСТСЬКИХ ЕТИЧНИХ 

ВЧЕНЬ У НАУКОВОМУ СПАДКУ Є.Г.ФЕДОРЕНКА – 

ПРЕДСТАВНИКА КИЇВСЬКОЇ ФІЛОСОФСЬКОЇ ШКОЛИ 

РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ 

Українська інтелектуальна спадщина у різні історичні періоди 

перебувала в неоднозначних ситуаціях. Одним із таких найбільш складних і 
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суперечливих періодів розвитку філософської думки на Україні був період 

50–80 рр. ХХ ст. – панування ідеологічних штампів та марксистсько-

ленінської філософії. Саме в такий складний період відбувалась фундація 

Київської філософської школи, яка налічує багато видатних вчених, які 

працювали в радянські часи. Серед таких вчених був професор Київського 

державного університету ім. Т.Г.Шевченка – Федоренко Євгеній Григорович 

(1903–1987), який все життя пропрацював в університеті, присвятивши себе 

науковій і викладацькій діяльності. Науковому загалу Є. Федоренко відомий 

своїми працями з етичної тематики, серед яких: Коммунистическая 

нравственность (1958); Основы марксистско-ленинской этики (1965); 

Професійна етика (1972); Врачебная этика (1978) та багато інших. 

Слід зазначити, що науковці радянського періоду мали дотримуватись 

ідеологічного принципу марксизму, тому Є. Федоренко зосереджується на 

вивченні питань марксистсько-ленінської етики. Починає він свої дослід-

ження з викладу домарксистських етичних вчень, характеризує соціально-

економічні та ідеологічні основи моралі, її взаємовідношення з іншими 

формами суспільної свідомості. Разом з тим він досить детально розглядає ряд 

категорій комуністичної моральності й такі її принципи, як колективізм, 

співвідношення громадського та особистого, відношення до праці та 

суспільної власності, патріотизм та інтернаціоналізм, соціалістичний 

гуманізм, висвітлює моральні основи побуту та сім’ї, досліджує праці 

російських та українських революційних демократів, домарксистських і 

сучасних (на той час) буржуазних філософів та соціологів. Є. Федоренко 

досліджуючи соціально-філософські проблеми етики, зокрема питання 

категорії моралі, дає її визначення: «мораль – це певна форма суспільної 

свідомості, яка виражає різні сторони суспільного буття, побутових умов і є 

складовою частиною ідеологічної надбудови. Мораль являє собою сукупність 

історично змінних принципів, норм і правил поведінки людей в їх 

повсякденному виробничому, суспільному, духовному та особистому житті. 

Мораль – система норм, принципів і правил поведінки людей в їхньому 

відношенні до суспільства, державного устрою, класу, партії, один до одного 

та сім’ї» [1, с.3].  

Історія виникнення моралі, відмічає Є. Федоренко, бере свій початок із 

ранніх ступенів суспільного розвитку, коли в процесі виробництва та 

споживання складались певні відносини до громади, до чоловіка та жінки. В 

цей період часу моральним вважалось те, що виражало інтереси племені, 

роду, визнавалось моральним те, що чоловік та жінка користувались 

однаковими родинними привілеями. Поступово складались норми та правила, 

які закріплювались звичаями, ставали звичними та перетворювались у 

загальноприйняті норми та правила життя людей. Із зміною економічного 

положення, суспільних умов життя змінювались і норми людей, відносини в 

суспільстві. Однак, зазначає Є. Федоренко, говорити про те, що моральні 
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принципі та норми не мали загальності ні в певні історичні епохи, ні в межах 

однієї й тієї класової суспільно-економічної формації не слід. Тому, що 

моральні норми не можуть бути ні вічними, ні незмінними, вони  лише 

визначають норми того або іншого класу, які так само змінюються протягом 

історії та є різними у різних класів, «те що було моральним для людей однієї 

епохи, було аморальним для людей іншої епохи» [1, с.4]. 

Вся історія моралі, зазначає Є. Федоренко, свідчить про те, що ще в часи 

рабовласницького суспільства його ідеологи намагалися довести вічність та 

непорушність моральних норм. Так, Платон стверджував, що мораль має 

божественне походження та бере своє начало в потойбічному світі ідей, а 

Аристотель доводив, що за природою одним судилося бути рабами, іншим – 

рабовласниками. Принципом державної рабовласницької моралі було 

презирство до фізичної праці, якою повинні займатись лише нижчі істоти – 

раби. Однак, запевняє Є. Федоренко, навіть такі моральні підвалини 

рабовласницької формації все ж були кроком вперед. Подальший розвиток 

продуктивних сил і боротьба класів привела до знищення рабовласницького 

ладу, на зміну якому в Західній Європі в V–VI ст. приходять феодальні 

виробничі відносини, сутність яких складалась у встановленні приватної 

власності на землю та неповної власності на робітника, тобто кріпосного – 

кріпака. Згодом, наступ феодалізму визвав прогрес матеріального виробниц-

тва та духовного життя людей. В цей період особливу роль відіграє церква, 

тому мораль набуває релігійної форми, тобто підпорядковується церковним 

догмам. Зміст пануючої моралі проводився у відповідності з вченням церкви 

та із системою феодальних кріпосницьких відносин, священики доводили, що 

християнин не повинен бачити в оточуючому світі нічого, окрім «божої 

всемогутності». Таку етичну теорію, зазначає Є. Федоренко, проповідував 

Августин Блаженний, який ставив за мету «відволікти людину від всього 

радісного, земного, вселяючи покору владикам в ім’я потойбічного блажен-

ства, проголошуючи «любов до бога» [1, с.6]. Поступово у феодальному 

суспільстві, в зв’язку з розвитком продуктивних сил, зароджуються буржуазні 

виробничі відносини, які й визначили нову моральність, яка висловлювала 

інтереси та потреби буржуазії. Буржуазний лад наніс удари по теологічній 

моральності та аскетично-християнській моралі, яка спиралась на релігійний 

світогляд. Йшла завзята боротьба за знищення феодальних моральних 

принципів та встановлення «царства розуму та справедливості» [1, с.8].  

Основні теоретичні принципи буржуазної моралі, відмічає Є. Федоренко, 

були сформовані в XVII ст. англійськими філософами Т. Гоббсом та 

Дж. Локком і голландським філософом Б. Спінозою, а в XVIIІ ст. англійським 

соціологом Б. Мандевілем. Так Т. Гоббс, аргументуючи принципи егоїстичної 

моралі доводив, що вона повинна в інтересах держави стримувати пристрасті 

людей. Ідеалізуючи державу він оголошував принципі буржуазної держави 

непорушними, а закони – обов’язковими для всіх і доводив, що моральна 
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поведінка людини повинна поєднуватися з принципами та законами держави, 

які є моральними та обов’язковими для всіх. Дж. Локк продовжував 

відстоювати егоїстичну теорію моралі Т. Гоббса, він виступав ідеологом 

класового компромісу буржуазії та лендлордів. Тож характерною особливістю 

теоретичних поглядів Дж. Локка було заперечення «вроджених» моральних 

ідей та моральних почуттів, він стверджував, що абсолютних моральних норм 

в природі немає. Такий його виступ проти теорії «абсолютної моралі», як 

вважає Є. Федоренко, відіграло позитивну роль, адже вказувало на відносний 

характер моральних принципів і норм моралі. Принципи егоїстичної моралі з 

позицій раціоналізму відстоював також і Б. Спіноза. У своїх теоретичних 

працях він обґрунтовував індивідуалістичний характер моралі стверджуючи, 

що основою всіх людських інтересів, пристрастей та вчинків є «прагнення до 

самозбереження» або «егоїзм». Таким чином, «вся основа моралі зводиться 

ним до дії трьох родів афектів. Один з них сприяє здатності людини до дій, 

підвищує її життєздатність та сприймається як афект задоволення. Другий рід 

афектів обмежується здатністю людини до дій, знижує її життєздатність і 

сприймається як незадоволення. Третій рід афектів складає прагнення людини 

до самозбереження. На основі цих трьох груп афектів Спіноза виводить 

моральні принципи. Вони у нього обмежені, абстракті, не зв’язані з соціально-

економічною основою моралі» [1, с.9]. 

В етичних поглядах Б. Мандевіля, зазначає Є. Федоренко, також 

простежуються егоїстичні принципи буржуазії. Він намагається довести, що в 

сучасному суспільстві пороки необхідні й корисні, адже люди не здійснюють 

ні одного вчинку без особистої вигоди та самозадоволення. І це, вважав 

Б. Мандевіль, морально тому, що немає іншої моральності, окрім тієї, яка 

зв’язана з особистим інтересом людини, з її користю та вигодою. 

У Франції в другій половині XVIII ст. французькі просвітителі та 

матеріалісти виступали проти ідеологічних устроїв середньовіччя та 

релігійної моралі. Так, Ф. Вольтер виступав проти вроджених моральних ідей, 

втручання божества у моральне життя людини. Він стверджував, що норми 

моральності є довільними, відносними, намагався довести необхідність 

існування постійних та незмінних вимог моралі. Ж.-Ж. Руссо, який був 

представником дрібної буржуазії, відстоював принцип «суспільної рівності», 

виступав за боротьбу проти аристократичної моралі, проти скутості 

особистості. Однак, відмічає Є. Федоренко, найбільш рішучу боротьбу з 

релігійною, аскетичною мораллю вели французькі матеріалісти XVIII ст. – 

Гельвецій, Гольбах і Дідро. Вони вважали, що мораль необхідно розуміти як 

зв’язок особистих інтересів із громадськими. Будь-яка мораль, стверджували 

французькі матеріалісти, яка відокремлює особисті інтереси від громадських – 

є помилковою, безглуздою, й суперечить природі. «Шлях до щастя – це шлях 

до єдності особистих і громадських інтересів» [1, с.11]. Є. Федоренко вважав, 

що критика французькими матеріалістами релігійної моралі була вершиною 
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їхньої критики релігії з позицій метафізичного матеріалізму. Свої принципи 

моральності вони виводили з «незмінної» та «постійної» «людської природи» 

й «вічних» природних відносин людей» [1, с.13].  

Досліджуючи етичні погляди І. Канта та Ф. Гегеля, Є. Федоренко 

відмічав, що в них спостерігається захист етичного ідеалізму, а також критика 

революційних ідей французьких просвітителів і матеріалістів XVIII ст. 

Мораль за І. Кантом, це незалежна від будь-яких зовнішніх обставин, 

матеріальних умов життя суспільства, фізичної чуттєвості природи людини та 

її потреб. Суспільство і держава є вищою волею, яка диктує людині свою 

моральність. «Чуттєвість, стверджує Кант, дає лише емпіричний, розрізнений 

матеріал, який викликає різноманітність прагнень. Їй протистоїть розум, який 

виступає по відношенню до чуттєвості як формальний принцип» [1, с.14]. 

Таким чином, пояснює Е. Федоренко, І. Кант відриває людину від її 

діяльності, відриває моральність від практичної діяльності людей, від 

історичного розвитку людства. В цьому і є ідеалістична ідея «морального 

самовдосконалення» І. Канта, згідно з якою людина, щоб наблизитись до 

божества, повинна безперервно вдосконалюватися в своїй поведінці [1, с.15]. 

Соціальна сутність моралі Ф. Гегеля, відмічає Є. Федоренко, складається з 

виправдання прусської монархії, яку він вважав втілення моральної ідеї. Під 

моральністю Ф. Гегель розумів сукупність громадських відносин, різно-

маніття матеріального та духовного життя людей, моральні закони він вважав 

вічними та непорушними, ідеалістично трактував єдність особистих та 

громадських інтересів. «Моральність як безпосередня єдність – це сім’я, 

диференціація її – громадянське суспільство, а примиренна закінчена єдність – 

держава» [1, с.16]. Цим, пояснював Є. Федоренко, Гегель створював ілюзію 

того, що держава є не панування певного класу, яке здійснюється за 

допомогою апарату примусу, а панування «моральної», «божественної ідеї на 

землі», «хід бога в світі». 

З відкритим захистом утилітаризму, індивідуалізму та основ буржуазного 

ладу, відмічає Є. Федоренко, виступав англійський соціолог І. Бентам, який 

захищав теорію голої та розважливої корисності. Він взяв за основу 

індивідуалістичні інтереси і розглядав їх як єдино реальні, тобто – основу всієї 

моральності. І. Бентам вважав, що все що суперечить принципу «корисності» 

необхідно відкидати, поки в ньому не з’явиться очевидна користь. Таке 

бачення моралі, вважав Є. Федоренко, є вираженням в етичних поглядах 

відношення буржуазного суспільства, «суспільства в якому все різноманіття 

людських взаємовідносин зводиться до грошово-торгових відносин» [1, с.16]. 

Послідовником таких ідей І. Бентама став Дж. Мілль, який висунув принцип 

«найбільшої користі найбільшою кількістю людей», відповідно – мораль 

повинна виходити із загальної користі. Таким чином, відмічає Є. Федоренко, 

замість принципу «розумного егоїзму», висунутого французькими матеріа-

лістами XVIII ст., буржуазні матеріалісти другої половини ХІХ ст. посилено 
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підкреслювали альтруїзм та утилітаризм. «Утилітарна мораль, писав Мілль, 

потребує, по-перше, щоб у суспільстві існували такі закони та установи, які б 

гармонічно поєднували індивідуальні інтереси з інтересами, які є загальними 

для всіх, по-друге, необхідно щоб виховання моралі було направлена на 

поєднання особистого щастя зі щастям усіх» [1, с.17]. Така етика утиліта-

ризму, вважає Є. Федоренко, виправдовує «взаємний грабіж» та лицемірство.  

До різновидності буржуазного утилітаризму Є. Федоренко відносить і 

етичну теорію Л. Фейєрбаха. Вчений відмічає, що етичні погляди 

Л. Фейєрбаха мали переважно релігійно-моральне направлення, усі різновиди 

суспільних відносин – виробничі, політичні, філософські, художні – він 

зводив до релігійно-моральних відносин. Також, відмічає Є. Федоренко, 

Л.Фейєрбах обмежував мораль чуттєвої природи людини, підміняючи 

виробничі відносини, які існують між людьми, відносинами взаємного 

братства та любові, перш за все статевої любові. Тим самим Л. Фейєрбах 

«скочується до вульгарного розуміння моральності, тлумаченню її як взаємної 

чуттєвої любові. Сам же Л. Фейєрбах стверджував, що проповідувана ним 

мораль егоїстична, але вона також і «здорова, проста, прямодушна та чесна 

мораль, мораль людська, яка проникає в плоть і кров, а не фантастична, 

лицемірна, й з видимості тільки священна мораль» [1, с.18]. Таким чином, 

відмічає Є. Федоренко, проповідуючи теорію розумного егоїзму, теорію 

любові до людської сутності, до людського роду, Л. Фейєрбах показує своє 

неприйняття класової боротьби, які вважав ненормальним явищем.   

Другу половину ХІХ ст., зазначає Є. Федоренко, вирізняє утворення ще 

однієї буржуазної ідеологічної течії – песимізму, «філософії світової 

скорботи», проповідь відмирання життя, оголошення бадьорого та здорового 

погляду на життя хибним образом мислення. Такі погляди знайшли свій прояв 

у песимістичній моралі, сформульованій А. Шопенгауером. Основною 

вимогою його моралі було – зречення від волі до життя. Для послаблення 

«волі до життя» А. Шопенгауер пропонує пройти три ступені: «1) абсолютна 

цнотливість, яка усуває від людей страждання; 2) аскетизм, який, 

усвідомлюючи зло, яке властиве нашому існуванню, знищує прихильність 

людей до життя; 3) нірвану – найвищий акт свободи, за допомогою якого воля 

остаточно звільняється від форм і необхідності чуттєвого життя» [1, с.23]. 

Таким чином, людина, яка пройшла через такі ступені, звільняється від «волі 

до життя». Така ідея морального «самовдосконалення» А. Шопенгауера 

направлена на те, щоб приборкати й погасити волю до життя, зробитись 

байдужим до всього, ні до чого не прагнути. Однак, відмічає Є. Федоренко, 

така мораль є реакційною, антигромадською й не може існувати в 

соціалістичному суспільстві. 

Підводячи підсумок хотілося б зазначити, що в радянські часи вітчизняні 

вчені не були вільними від ідеологічних догм і пріоритетів у дослідженнях, 

існуючий тоталітарний режим в СРСР вимагав усі наукові розвідки 
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підлаштовувати під заздалегідь визначені трафарети, а ті що не відповідали 

встановленим рамкам, слід було або фальсифікувати, або замовчувати чи 

відкидати зовсім. Однак, традиція вітчизняної наукової спадщини не 

переставала існувати навіть у самі тяжкі часи, в ній були представлені всі 

основні напрями світової філософської думки. Тому не слід зовсім 

упереджено розглядати спадщину радянського минулого, а необхідно й надалі 

її вивчати,  віднаходити цікаве, повчальне й корисне, що дасть можливість для 

розвитку діяльнісного підходу, створення глибоких і оригінальних концепцій 

розвитку сучасної науки.         
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ДО ПИТАННЯ ВІДОКРЕМЛЕННЯ  

ДІЄПРИСЛІВНИКОВИХ ЗВОРОТІВ Й ОДИНИЧНИХ 

ДІЄПРИСЛІВНИКІВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 

Уміння чітко й логічно викласти свої думки в письмовій формі, 

дотримуючись правописних норм, свідчить про загальну грамотність будь-

якої людини. Воно досягається, зокрема, за рахунок знання синтаксису та 

правил пунктуації.   

Розділові знаки в тексті вживаються з метою розмежувати окремі логіко-

граматичні частини в потоці мовлення, вони допомагають виразніше передати 

свої думки і почуття. Отже, не знаючи найбільш поширених правил уживання 

розділових знаків і не маючи навичок їхнього застосування, не можна вправно 

виконати будь-яку письмову роботу. Вимагати ж від людини дотримуватися 

правил можливо лише за умови, якщо ці правила чітко сформульовані і не 

допускається їхнє подвійне тлумачення.  

Нашу увагу привернуло питання відокремлення одиничних дієприслів-

ників та дієприслівникових зворотів, які є часто вживаною формою багатьох 

ділових паперів, оскільки дозволяють надати документові потрібної стислості.  

Аналіз цієї теми за декількома підручниками з української мови різних 

років видання дозволив нам зробити висновок, що чіткості й послідовності у 

викладенні цієї теми на сьогодні, на жаль, немає.  

З першою похибкою щодо формулювання правила про відокремлення 

дієприслівникового звороту ми стикаємося в навчальному посібнику 

«Українська мова» авторів Л.І. Мацько та інш. Правило наголошує: «Завжди 

відокремлюються обставини, виражені дієприслівниками та дієприслів-

никовими зворотами», без жодної  вказівки на можливі винятки [4,340]. 

На нашу думку, більш коректним є формулювання правила, яке 

міститься, наприклад, у підручнику з української мови (автори В.О. Горпинич, 

Горяний В.Д.): «Обставина, виражена дієприслівниковим зворотом, відокрем-
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люється майже завжди» [1,89]. Наявність єдиного слова «майже» дозволяє 

будь-кому зробити припущення, що існують винятки, на які треба звернути 

увагу. А такі винятки дійсно є.  

По-перше, за підручником Г.О. Козачук «Українська мова для 

абітурієнтів» не виділяється комами обставина, виражена дієприслівниковим 

зворотом фразеологічного типу: Сидіти склавши руки. Працювати не 

розгинаючись. Бігти не чуючи ніг під собою тощо [3,249].  

Але ця подача правила є також дещо неповною, бо не вистачає 

пояснення, яке вказує на місце розташування цього дієприслівникового 

звороту фразеологічного типу, який не має відокремлюватися лише за умови, 

якщо такий зворот стоїть безпосередньо після присудка. Наведений нижче 

приклад, де не витримана ця умова, доводить нам це: «Сховавши зошит біля 

серця, Запорожець рушив на свою квартиру, ніг під собою не чуючи від 

радості» (Ф. Бурлака) [8]. 

По-друге, на думку іншого автора, Караман С.О., «відокремлення також 

відсутнє, якщо дієприслівниковий зворот виступає однорідним членом 

речення до невідокремленої вже обставини: Дівчина стояла непорушно й не 

зводячи з Василя очей». (Ф.Тишко) [7].  

Український правопис 2019 року формулює це правило дещо по-іншому, 

але по суті однаково з визначенням Караман С.О.: немає відокремлення, 

«якщо дієприслівниковий зворот уживаємо серед однорідних членів речення 

поряд з іншими частинами мови». Але до цього Правопис вважає за потрібне 

додати примітку «у функції обставини способу дії» і наводить приклад: 

«Діяти впевнено й ні на кого не зважаючи» [5,208]. 

До цього формулювання від себе ще хочеться додати, що однорідні члени 

в такому реченні мають бути з’єднані сполучником сурядності.  

Український правопис, крім зазначеного, містить ще й таку інформацію 

щодо відсутності відокремлення дієприслівникових зворотів взагалі: по-

перше, «якщо перед дієприслівниковим зворотом стоїть підсилювальна частка 

і (й): Вони бралися до роботи й не знаючи повністю її обсягу», і, по-друге, 

щодо відсутності відокремлення лише з одного боку: «якщо дієприслів-

никовий зворот, утворений дієприслівником і сполучним словом «який», 

уживаємо в складі підрядної означальної частини складнопідрядного речення: 

Перед мандрівниками стояли гори, перейшовши які вони зможуть вийти до 

моря» [5,208]. 

Як бачимо, уся необхідна інформація на тему, що розглядається нами, 

розпорошена по навчальних підручниках і майже в повному обсязі міститься 

лише в Українському правописі та в підручнику «Українська мова» для 

8 класу (автори Заболотний О.В., Заболотний В.В.). Аналогічна ситуація 

склалася і з викладенням підтеми про відокремлення одиничних дієприслів-

ників. Стосовно їх можливого відокремлення погляди авторів де в чому 

збігаються, хоча також формулювання правил мають певні відмінності.  



Labyrinths of Reality: Collection of scientifical works, Issue 6 (11). 2021 
 

36 

На думку Г.О.Козачук, комами відокремлюються «обставини, виражені 
одиничним дієприслівником, якщо він виражає додаткову дію або час, 
причину, умову» [3,248]. 

Автори довідника «Сучасна українська мова» в свою чергу  
наголошують, що обставини відокремлюються, якщо: «обставина, виражена 
одиничним дієприслівником, що означає додаткову дію до основної, 

вираженої присудком, і ця додаткова дія вказує на час протікання основної 
або уточнює основну: Похлипавши, гармошка починає снувати й прясти 
розлогу мелодію» [6,211]. 

Дехто з авторів, нічого не повідомляючи про значення одиничних 

дієприслівників, робить акцент на місці їхнього розташування в реченні: 
«Відокремлюються й одиничні дієприслівники, якщо вони стоять на початку 
або в середині речення» [1,89].  

Розглядаючи аспект щодо неможливості відокремлення одиничних 
дієприслівників, відштовхнемося від формулювання правила, що міститься в 
Українському правописі: «Одиничні дієприслівники не відокремлюються 

комами а) якщо одиничний дієприслівник, тісно прилягаючи до дієслова- 
присудка (звичайно в постпозиції до нього) уживається не у власне 
дієслівному значенні («що роблячи»), а в значенні прислівника (у функції 
обставини способу дії: «як»)» [5,207]. 

Отже, для відсутності відокремлення за Правописом є дві умови: по-
перше, функція обставини способу дії; по-друге, постпозиція по відношенню 
до присудка. Друга позиція, як ми бачимо, має певну примітку, яка 

виражається словом «звичайно», що припускає можливість відступу від 
проголошеного правила. Але за яких умов це відбувається, не оговорюється. 

В одному з проаналізованих підручників (автор Горпинич В.О. та інш.) 

ми знаходимо ще одну умову, яка дозволяє не відокремлювати одиничний 
дієприслівник. На думку авторів, це відбувається, якщо він, маючи значення 
обставини способу дії, стоїть безпосередньо після присудка або в 
абсолютному кінці речення [1,90]. Звернімо увагу на розділовий сполучник 

«або» у формулюванні правила, що дозволяє нам з двох запропонованих умов 
невідокремлення  обрати лише одну.  

Отже, основні позиції щодо відокремлення чи навпаки відсутності 

відокремлення нами викладено. Тепер спробуємо розглянути деякі приклади, 
подивившись на них очима пересічного громадянина, який хоче навчитися 
грамотно писати, дотримуючись правописних норм.  

Наприклад: Ідуть дівчата в поле жати, та, знай, співають ідучи. 
(Т. Шеченко) Ідучи – одиничний дієприслівник, функція способу дії, 
постпозиція щодо присудка, абсолютний кінець речення. Усі умови 
витримані. Відокремлення за правилом немає. 

Наведемо дуже схоже за будовою речення: Дівчата йдуть, співаючи, з 
ланів. (Л.У.) Співаючи – одиничний дієприслівник, функція способу дії, 
постпозиція щодо присудка, лише відсутній абсолютний кінець речення. 
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Отже, знов за правилом умови для відсутності відокремлення витримані, але 
чомусь відокремлення є.  

Ще один приклад: Син не поспішаючи виходив з кімнати. Не поспіша-

ючи – одиничний дієприслівник, функція способу дії, можна замінити 
прислівником «повільно», немає лише постпозиції щодо присудка, хоча за 
правилом це не є обов’язковою умовою, оскільки такий дієприслівник вже 

повністю перейшов до розряду прислівників. Відокремлення немає, що 
цілком зрозуміло.  

Протилежний приклад: Пархоменко наближався, не поспішаючи, і 
пильно придивлявся до тих, що сиділи в машині. Не поспішаючи – одиничний 

дієприслівник, функція способу дії, також можна замінити прислівником 
«повільно», навіть є постпозиція щодо присудка. Але чомусь в реченні 
присутнє відокремлення. 

На жаль, це не єдині приклади, які викликають сумніви, їхній перелік 
можна ще довго продовжувати.  

Отже, проведене спостереження дозволяє нам дійти висновку, що 

існуючі на сьогодення правила щодо відокремлення дієприслівникових 
зворотів й одиничних дієприслівників ще потребують виваженого підходу, 
перегляду й систематизації.  
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та популярної музики «Червона рута», 
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КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ 

«МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА» В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ 

ШКОЛАХ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО ПРОФІЛЮ 

Дисципліна «музичне мистецтво», в межах якої я практикую, передбачає 

не лише формування стрункої системи естетичного сприйняття світу учнями, 

але й професійну орієнтацію дітей. Важливо враховувати, що наведені нижче 

емпіричні спостереження пов’язані передусім зі школами так званого «худож-

ньо-естетичного профілю» [яскравий приклад такої школи: 1], де найголовніша 

увага приділяється образотворчому мистецтву. Відтак, викладання музики в 

таких навчальних закладах прямо сполучене із умінням творити уявні образи 

та рефлексувати з їхнього приводу [2]. Випускники шкіл художньо-естетич-

ного профілю в майбутньому обирають фах, тісно пов’язаний із мистецтвом. 

При цьому, серед випускників вистачає не лише митців-художників, але й 

музикантів-інструменталістів, вокалістів, поетів-піснярів тощо.  

Професійно займаючись естрадним вокалом, я постійно знайомлю учнів з 

особливостями вивчення цієї дисципліни в різних ЗВО, звертаю їхню увагу на 

новинки зі світу шоу-бізнесу, намагаюсь формувати стійке враження про світ 

«якісного» і «неякісного» музичного контенту. Власне, свою роботу я можу 

охарактеризувати як «просвітницьку», оскільки багатьом учням не вистачає 

елементарних знань про світові музичні тренди. Це, мабуть, той компонент 

навчально-методичної роботи, на який я би хотіла звернути першочергову 

увагу всієї вчительської громади. Вчитель «музичного мистецтва», незалежно 

від спеціалізації його школи, виступає передусім «просвітником» [3, c.6-13]. 

Кожен урок «музичного мистецтва» я починаю стандартно – пояснюю 

учням необхідність вироблення критеріїв «прекрасного», звертаю їхню увагу 

на індивідуальність та суб’єктивність таких критеріїв. Украй важливо, що 

специфіка шкіл художньо-естетичного профілю дозволяє краще розкривати 

міжпредметні зв’язки на уроках, запроваджувати інтегровані методики 

викладання. Діти, орієнтовані на художньо-естетичний профіль, постійно 

знаходяться в стані «творчого пошуку». Їм потрібен стимул і заохочення. Ці 

категорії, на мій погляд, повинні стати основним завданням будь-якого 
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вчителя. Скажімо, в межах школи художньо-естетичного профілю, слід 

починати будь-яке заняття простими вказівками про нерозривність музики й 

інших видів мистецтва. Перманентне звернення до літературного, образотвор-

чого, шоу-бізнесового дискурсів дозволяє вчителю характеризувати затребу-

ваність професії «митця» [4, c.17-18].  

Загальновизнано, що школи художньо-естетичного профілю продукують 

саме «митця» в широкому значенні даного поняття: йдеться про високо-

освіченого молодого спеціаліста, здатного класифікувати, диференціювати та 

ієрархізувати різноманітні явища в мистецькому світі. Методику розробки 

окремих уроків та комплексного навчання слід спрямовувати якраз на 

інтегрованість сприйняття учнем таких явищ [5]. 

Під час проведення уроків я постійно змінюю «центр тяжкості» власного 

викладання. Тривалість уроку (стандартні 40–45 хв.), відповідно до усталених 

висновків фахівців із дитячої психології, потребує постійного переміщення 

уваги «класу» [6]. Таке переміщення уваги, на мій погляд, доцільно здійсню-

вати кожні 10 хв., не допускаючи втоми школяра.  

Завдання кожного конкретного уроку «музичного виховання» – створити 

в учнів уміння розрізнити «якість» та «антиякість» (зокрема, такі етико-

естетичні категорії як «смак» і «несмак»). При цьому, учні повинні володіти 

достатньою академічною свободою, не відчувати тиску вчителя. Естетичні 

смаки вчителя залежать від його віку, що, зазвичай, надто віддалений від віку 

учнівської молоді. Це означає, що завдання вчительського співтовариства – 

зацікавити не окремими зразками музичного виконання, а стимулювати учня 

«відчути» жанрове різноманіття. Результат уроку може бути позитивним 

виключно за умови осмислення учнями потреби перманентної класифікації 

всіх актів творчості. А ось принципи цієї класифікації, на моє переконання, 

повинні залишатись на «совісті» учнів, залежно від їхнього інтелектуального 

розвитку, рівня ерудиції. 

Навчально-методична специфіка планування уроків із «музичного 

мистецтва» потребує необхідності звернення уваги на співвідношення між 

«словом» та «музикою». Під час уроків я робила екскурси в поетичний 

контекст музичного мистецтва, пояснювала глибоку поетичність й чуттєво-

емоційну основу інструментальної музики. Художньо-естетичний профіль 

школи завжди примушує звертати увагу на музику саме як на засіб худож-

нього відображення дійсності, що, значною мірою, споріднює викладання 

«музичного виховання» із уроками вітчизняної або зарубіжної літератури.  

Де-факто, з огляду на перелік компетентностей, закладених у силабуси 

«музичного виховання», перед вчителем постає важлива проблема інтегру-

вати музику й літературу [7]. В сфері т. зв. «музичних шкіл» це питання давно 

вирішено (шляхом запровадження спеціальної навчальної дисципліни – 

«музлітератури»). Однак, художньо-естетичні школи пропонують пояснювати 

поетизацію музики та, навпаки, музичний зміст пісенних творів, виключно в 
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контексті вузького навчального плану «музичного виховання». Це ускладнює 

завдання вчителя, так як хронометраж уроку не дозволяє викласти всі 

концепти музично-поетичного композиційного сполучення. В моєму 

особистому випадку, музично-поетична інтеграція займає не менше 10 хв. 

шкільного уроку (чи індивідуального заняття, коли йдеться про дистанційні 

чи репетиторські форми навчання).  

З огляду на вищесказане, потрібно постійно трансформовувати навча-

льно-методичні плани й розробки. Музичний світ наповнюється кардинально 

новими зразками пісенної творчості, а вітчизняна лірична поезія не стоїть на 

місці. Учні, отримуючи знання про засадничу необхідність класифікації творів 

музичного мистецтва, усвідомлюючи глибину поєднання «слова» й «музич-

ного звуку», потребують також навичок «культурного споживання» різножан-

рового контенту. Я маю на увазі як толерантне ставлення до різних жанрів, 

так і «слухацький» етикет – всю сукупність правил і норм поведінки, прита-

манних прослуховуванню публічно виконуваних музичних творів [8, с.159].  

Не секрет, що стандарти реакції на публічне виконання оперних творів і 

поведінка під час відкритих фестивалів рок-музики відрізняється. Однак, 

окрім чуттєвої насолоди музикою, учні шкіл художньо-естетичного профілю, 

на моє глибоке переконання, повинні розвивати в собі також якості 

спеціалізованої оцінки творів. У такому разі, вони будуть здатні критично 

осмислювати не тільки сучасні музичні перформанси, але й грамотно 

рефлексувати почуте у своїй власній креативній діяльності. 

Школи художньо-естетичного профілю, спеціалізуючись на образо-

творчому мистецтві, виховують майбутніх художників. Важлива якість 

«художника» – переосмислювати всі аспекти реальної дійсності в просторі 

особистої творчості. Тому, поза професійною орієнтацією учнів, треба 

обов’язково пояснювати сутнісне значення запозичень музичних образів у 

художньому мистецтві. Цікавим ігровим завданням для будь-якого учня може 

стати прохання вчителя зобразити враження від прослуханого музичного 

твору на папері чи навіть на полотні. Вплив музики на світогляд молодих 

художників, спільне й відмінне в написаних образах – усе це стає простором 

для дискусії: обговорення не лише серед учнів, але й у вчительському 

середовищі (зокрема, на педагогічних радах і методичних нарадах) [9]. 

Отож, будь-який урок із дисципліни «музичне мистецтво» повинен 

базуватись на зрозумілих учителю нормативах:  

а) пояснення неможливості розвитку органічної особистості без уявлення 

про жанрово-стилістичну сутність музики;  

б) тлумачення жанрів через призму біографій видатних композиторів;  

в) виховання ціннісного сприйняття музики й незалежності індивідуальних 

естетичних смаків учнів від їхнього соціального середовища. 

Що стосується пункту «б», то моя особиста думка спирається на потребу 

розширення навчальних програм дисципліни за рахунок включення 
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інформативного блоку про життя та діяльність видатних музичних 

виконавців. Так як сучасні психопедагогічні принципи «НУШ» закликають 

вітчизняних учителів до індивідуального підходу в роботі з дітьми, то й 

максимальне залучення біографій у вивчення дисципліни «музичне 

виховання» видається надзвичайно доречним і педагогічно ефективним. 

Пояснення специфіки відмінностей між «індивідом» і «особистістю», 

звернення до високодуховних якостей знаних співаків та інструменталістів – 

усе це сприятиме учнівському самоусвідомленню, розширюватиме кругозір, 

орієнтуватиме дітей на потребу духовної самоідентифікації. При цьому, дуже 

важливо не забувати пояснювати учням глибинну філософську різницю між 

«відомими» та «видатними» особистостями [10, c.93].  

Характеризуючи диференціацію «відомих» та «видатних» виконавців, 

потрібно пояснювати, що не всі відомі музичні діячі є водночас видатними та 

знаковими для сфери мистецтва. Однак, дітям так само необхідно 

роз’яснювати соціально-культурні причини того, що не всі видатні виконавці 

є одночасно відомими. Тут приходить на допомогу апробований на початку 

уроку метод «класифікації» та «ієрархізації» явищ. Необхідно весь час 

наголошувати, що деякі видатні співаки та інструменталісти займають «нішеві 

позиції» – вони справді знакові лише для конкретного жанру, стилю, 

напрямку. Це аж ніяк не робить їх менш значущими, аніж так званих 

«популярних» виконавців. Мені видається, що учням шкіл художньо-

естетичного профілю таке пояснення особливо доречне, так як не всі школярі-

художники працюють в «загальноприйнятих» стилях і жанрах образотворчого 

мистецтва. Відтак, додатковий стимул і ціннісна підтримка таких школярів на 

уроках «музичного виховання» вкрай необхідні й методично виправдані.  
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Завданням навчання іноземної мови в немовних вишах є формування в 

учнів професійної іншомовної компетенції. Дана компетенція є невід'ємною 

частиною професіоналізму випускника сучасного вищого навчального закладу. 

Сучасному спеціалісту необхідно освоювати зростаючий потік інформації на 

своїй рідній мові, а також мати доступ до інформації, доступної світовій 

спільноті. Володіння іноземною мовою в даний час є необхідною умовою 

професіоналізму. 

Сьогодні без знання іноземної мови складно зробити успішну кар'єру в 

багатьох професійних сферах, таких, як IT-індустрія, туризм, реклама і зв'язки 

з громадськістю, маркетинг, інвестиційне банківська справа, нафтогазова 

промисловість, залізничний транспорт та інших. 

Освітній стандарт вищої освіти вимагає урахування фахової специфіки 

при вивченні іноземної мови, його націленості на реалізацію завдань 

майбутньої професійної діяльності випускників. Суспільство потребує 

активних, ініціативних, творчих особистостях – професіоналів своєї справи, 
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які володіють однією або декількома іноземними мовами, здатних отримувати 

і обмінюватися світовим досвідом, які вміють встановлювати і підтримувати 

міжнародні ділові зв'язки. 

Для студентів інженерно-технічного профілю, чия рідна мова не є 

англійською, опанування англійської мови важливо не тільки для їх 

академічного життя, але і для їх передбачуваної кар'єри. Після закінчення 

університету інженерам доводиться співпрацювати і спілкуватися з колегами 

з різних куточків світу, а для цього вони повинні добре говорити англійською 

мовою.  Отже, можна стверджувати, що англійська мова є необхідний досвід в 

житті молодих людей, і особливо в їх професійній діяльності, сприяючи 

налагодженню зв'язків, успішному вирішенню проблем професійного 

характеру і розуміння сучасного світу. 

Проблема професійно-орієнтованого навчання англійської мови студен-

тів технічних спеціальностей давно досліджувалася багатьма авторами: 

Н.Д.Гальскова, Г.А.Китайгородська, О.Е.Ломакіна, О.Г.Поляков, T.Hutchinson, 

A. Waters, Е.І. Дьяченко, Д.Л. Матухіна, і інших. Необхідно відзначити, що 

праці перелічених авторів зачіпають різні аспекти професійно-орієнтованого 

навчання. Але всі вони єдині в думці, що під професійно-орієнтованим 

навчанням розуміється навчання, засноване на врахуванні потреб студентів у 

вивченні іноземної мови, що диктується особливостями майбутньої професії 

або спеціальності. Її актуальність не зменшується і в даний час в зв'язку з тим, 

що рівень володіння іноземною мовою студентами немовних спеціальностей 

не завжди відповідає сучасним вимогам. У зв'язку з цим виникає необхідність 

визначення моделі організації занять з англійської мови з урахуванням 

специфіки професії, систематизації методичних прийомів і засобів, спрямо-

ваних на формування і розвиток навичок висловлювання, що сприяють 

ефективному іншомовному професійно-орієнтованому спілкуванню [3]. 

Основними завданнями професійно-орієнтованого навчання іноземної 

мови вважаються: 

– розвиток комунікативних навичок і навчань 

– розвиток дослідницьких умінь 

– засвоєння соціокультурних знань, аналіз психологічних аспектів мовної 

комунікації в різних країнах, правил поведінки і спілкування в різних мовних 

спільнотах. Щоб зазначені завдання досягли позитивного результату, 

необхідно використовувати творчий підхід викладача до навчального процесу. 

Особливу увагу, на наш погляд, в процесі професійно-орієнтованого 

навчання англійської мови при формуванні іншомовної комунікативної 

компетенції потрібно приділяти самостійній роботі, так як вона дозволяє 

розвинути у студентів потребу в самостійному придбанні та осмисленні знань, 

тим самим посилюючи інтерес до іншомовного спілкування. 

При навчанні англійської мови зміст навчання і методи узгоджуються з 

причинами вивчення англійської мови, в основу навчання беруться три 



Labyrinths of Reality: Collection of scientifical works, Issue 6 (11). 2021 
 

44 

основних принципи: комплексноаспектний підхід до навчання, професійна 

спрямованість, мотивація оволодіння іноземною мовою. 

При цьому мотивація є одним з найважливіших елементів вдосконалення 
професійно-орієнтованого навчання англійської мови. В основі мотивації 
вивчення іноземної мови можна виділити наступні шість потреб людини: 

потреби в вивченні, дослідженні невідомого; потреба у впливі на середу і 
потреба змін;  потреба в діяльності, розвитку і прояві здібностей як фізичних, 
так і розумових; потреба в стимуляції середовищем, іншими людьми або 

ідеями, думками і почуттями; потреба в знанні, обробці та інтерналізації 
результатів вивчення, впливу, діяльності та стимуляції, вирішенні протиріч, 
знаходити власні шляхи розв'язання проблем; потреби в підвищенні 
значущості свого «я» , його визнання і схвалення іншими [5]. 

Вивчати мову зовсім не означає вирішувати мовні проблеми. Учні 
можуть вивчати різні одиниці мови як би між іншим, розмірковуючи про 
щось ще. Проблеми повинні ставити учнів перед необхідністю використо-

вувати мову, і тим самим, вводити мовні одиниці в матрицю знань в їх пам'яті 
[1]. Не менш важливий принцип внутрішньої системності 

Для реалізації перерахованих вище принципів професійно-орієнтованого 

навчання англійської мови слід брати до уваги ряд факторів. Найбільш значу-
щими з них можна вважати наступні прийоми, пов'язані з відновленням прога-
лин. Коли все ясно і зрозуміло, то немає необхідності думати, а навчання, як 
відомо, є розумовий процес.  Всякого роду прогалини створюють потреби в 

мисленні [4]. Існує кілька прийомів, пов'язаних з відновленням прогалин. 
Проаналізуємо перший прийом – інформаційна нерівність. Студент, який 

повернувся з виробничої практики, що зіткнувся з професійними проблемами 

на практиці, володіє деякою інформацією, якою у інших студентів ще немає. 
Таким чином, створюється потреба в спілкуванні, щоб поділитися знанням. 

Наступний прийом-варіантність. Повторення сприятиме вивченню 

іноземної мови в тому випадку, якщо використовуються прийоми, що 
забезпечують різноманітність. Наприклад: зміна середовища, в якій повторю-
ються мовні одиниці; організація роботи студентів усієї групи, в малих 
групах, індивідуально; різноманітність ролей для студентів. Прийоми, 

пов'язані з прогнозуванням, експлуатують наявні в учнів знання. Крім явної 
значущості для використання мови і його вчення, використання прогнозу-
вання має ряд інших важливих для навчального процесу переваг. Воно сприяє 

усвідомленню учнями їх потенційних знань, зміцнює їх впевненість в тому, як 
багато насправді вони знають про мову, комунікації або теми; активізує 
пам'ять і готує до навчання, сприяє розвитку мотивації. 

Важливий прийом – логічність. Завжди має бути ясно, в якому напрямку 
рухається заняття. Кожен етап повинен витікати з попередніх етапів і, 
природно, підводити до наступних. Заняття повинні відображати динамічність 
мови, що передбачає можливість для студентів вибрати власні варіанти 

відповіді, шукати і знаходити власний шлях вирішення проблеми. Такі 
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завдання сприятимуть розвитку креативності, здатності до пошуку нового, 
оригінального, нетипового. 

Оволодіння студентами професійно-комунікативними вміннями немож-

ливо без цілеспрямованого формування понятійно-термінологіческого апарату 
спеціальності; розширення інформаційної бази на матеріалі автентичних 
текстів; оволодіння стратегіями навчання; вміннями інтерпретувати, вести 

дискусії, аргументувати, вирішувати типові стандартні і професійно-орієнто-
вані завдання. Досягнення ж даних завдань, в свою чергу, неможливо без 
використання в навчальному процесі різних технологій, заснованих на 
принципах проблемності, інтерактивності, ситуативності: моделюванні 

професійно-контекстних ситуацій, максимально пов'язаних з майбутньою 
професійно-практичною діяльністю учнів; проблемного методу і проектної 
роботи. Професійно-орієнтоване навчання англійської мови в сучасних 

умовах передбачає реальне використання мережі Інтернет в якості 
інформаційної бази. Великою перевагою інфокоммунікатівних технологій при 
професійно-орієнтованому навчанні англійської мови студентів немовних 

спеціальностей є можливість отримання необхідної інформації протягом 
декількох годин. Використання цих технологій сприяє задоволенню високих 
вимог, що пред'являються до рівня сформованості інтерактивної компетенції і 
вмінню висловлюватися на професійному англійською мовою у студентів 

немовних спеціальностей. 
Таким чином, професійна орієнтація на інженерні професії засобами 

іноземної мови є ланка в складній, замкнутій системі профорієнтації вузу і 

соціуму. Щоб вся система професійної орієнтації працювала злагоджено, 
необхідна загальна мета профорієнтації.  Ця мета не може бути якоїсь певної 
професією. Вибір професії повинна здійснити сама особистість. Метою 

професійної орієнтації є сенс професійного самовизначення, що формується в 
результаті діяльності викладачів, студента і впливу соціумa. 
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NATIONAL MODELS OF VOCATIONAL EDUCATION AND 

TRAINING IN THE EU COUNTRIES 

In modern conditions, vocational education and training (VET) in the 
European countries is reconceptualizing its essence under the influence of 
globalization and European integration. The main trends of VET development in the 
EU countries are defined in the Concept and Strategy of the Lifelong Learning, 

which is based on the following key provisions: new basic skills; increasing 
investment in human resources development; innovations in teaching and learning; 
assessment of learning, including non-formal and informal learning; development of 

vocational guidance and counseling on vocational education and training, etc. 
As the basis for implementation of the EUROPE 2020 strategy, the Concept of 

the Lifelong Learning had great impact on the development and implementation of 

the practical models of vocational education and training that realize its main 
principles. According to the results of the European research project, conducted by 
the European Center for the Development of Vocational Training (Cedefop) 
―Changing nature and role of vocational education and training (VET) in Europe‖ 

(2016–2018) [1], for the last two decade, the landscape of VET has changed 
significantly: new sectors have emerged, which was caused by various phenomena, 
in particular expansion of higher education; the number of VET providers has 

increased as a result of the growing influence on the practice of the new 
professionalism ideas; new professional and retraining programs for unemployed 
youth and other categories of the population have been introduced, that were 

―pushed out‖ of the labor market as a result of the crisis of the 70s – early 80-90s of 
the twentieth century. 

Despite common trends in the development of vocational education and 
training, there are national peculiarities of VET in the European Union countries.  

According to the Cedefop, the variety of VET includes conceptual and 
institutional formats that correspond to the formats used in the general education 
system. For example, in France, VET services provision ranges from a several hours 

course to a two-year apprenticeship for a master’s degree at a grand école. In 
Finland, apprenticeship in the framework of vocational education and training is 
needed even for adults, while in Scotland apprenticeship is not an obligatory 

requirement [1]. 
Furthermore, even the very term ―apprenticeship‖ differs significantly 

between Germany, Italy, Finland and the UK. This fact can be explained by 
different social, historical and political backgrounds. 
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Today in Finland VET is considered equal to general upper secondary 

education as a transition stage to higher education. The same situation is in 

Austria, where there are several types of VET: school-based and company-based, 

and VET is considered to be equal or in some case higher than general education. 

At the same time, school-based VET is associated with the so-called higher 

technical and vocational colleges (or VET colleges). These colleges provide not 

only certificate, which allows entering higher education institutions, but also a 

VET diploma, which is needed for employment in different industries. One more 

reason for giving preferences to VET college programs is the term of study (five 

years at VET college versus four years of study at upper secondary schools) [2]. 

In addition to Austria, school-based VET is also characteristic for Sweden and 

England, Bulgaria and Norway. 

But it is not legitimate to describe VET as an exclusively occupation-related 

field. For example, in Ireland VET in considered in terms of further education and 

training (FET) and adult literacy and community education. Instead, in other 

European countries (France, Italy, Croatia, Cyprus, Luxembourg and the 

Netherlands) FET is opposed to VET. 

In Ireland, Cyprus, Portugal and Sweden, equally important are initial (or 

school-based) VET and continuous VET.  

In conclusion we’d like to mention that there are several models of VET in 

the EU countries, in particular: 

• VET as work-based or dual initial training; 

• VET as initial vocational education; 

• VET as further training; 

• VET as part of lifelong learning. 
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ФЕНОМЕН ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ ОСОБИСТОСТІ  

ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ ЯВИЩЕ 

Традиційно в суспільній свідомості, науковій літературі сьогодні при 
вивчені професійної діяльності спеціалістів соціономічних професій (лікарів, 

педагогів, психологів, соціальних працівників та ін.) акцент робиться, перш за 
все, на позитивних аспектах роботи з людьми. Разом з тим цілком очевидно, 
що саме через пандемію робота з індивідами переходить у дистанційне 

навчання та висуває високі вимоги, які ставляться перед представниками 
таких професій. Відповідальність та емоційні навантаження потенційно 
містять в собі небезпеку тяжких переживань, пов’язаних з робочими 
ситуаціями, які провокують виникнення професійного стресу та синдрому 

емоційного вигорання. 
У психологічній літературі проблема емоційного вигорання розгляда-

ється у межах трьох основних напрямів: що це явище є виявом синдрому 

хронічної втоми, стану фізичного, психічного, емоційного виснаження, який є 
наслідком тривалого перебування в емоційно перевантажених ситуаціях 
спілкування; емоційне вигорання – це двовимірна модель, що складається з 

емоційного виснаження та деперсоналізації; трикомпонентна система, що 
охоплює емоційне виснаження, деперсоналізацію; редукцію особистісних 
прагнень [1]. 

Як соціально-психологічний феномен, синдром «емоційного вигорання» 

є стереотипом емоційної, а частіше всієї професійної поведінки. Частково 
вигорання – це функціональний стереотип, оскільки дозволяє особистості 
дозувати і економно використовувати енергетичні ресурси, а з іншого – це 
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дизфункціональний наслідок вигорання, який негативно впливає на виконання 
професійних ролей, професійну діяльність, психічне здоров’я та психологічне 
благополуччя особистості. 

Вивчаючи зарубіжну літературу, можна виокремити, як мінімум, два 
основні підходи до визначення емоційного вигорання та його симптоматики: 
результативний та процесуальний. Представники першого підходу 

розглядають вигорання як певний стан, що включає в себе ряд конкретних та 
стабільних елементів, а іншого – вигорання як процес, який складається з 
послідовних фаз. 

Сьогодні існують кілька моделей емоційного вигорання, які представ-

ляють результативний підхід [3;5]. 
Однофакторна модель емоційного вигорання (А. Пайнс, Е. Аронсон). 

Відповідно до неї, вигорання – це стан фізичного, емоційного та когнітивного 

виснаження, викликаного тривалим перебуванням в емоційно перевантажених 
ситуаціях. Виснаження є головною причиною, а інші прояви дисгармонії 
переживань та поведінки є наслідками [3]. 

Двофакторна модель (Д. Дирендонк, В. Шауфели, X. Сиксма). Синдром 
вигорання зводиться до двомірної конструкції, яка складається з виснаження 
та деперсоналізації. Перший компонент, який назвали «афективним», 
відноситься до сфери скарг на своє здоров’я, фізичне самопочуття, нервове 

напруження, емоційне виснаження. Другий – деперсоналізація – проявляється 
у зміні відношення або до людей, або до себе [3]. 

Найбільш поширеною концепцією результативного підходу є трифак-

торна модель К. Маслач та С. Джексона. Вигорання за цими авторами – це 
реакція-відповідь на тривалі професійні стреси міжособистісних комунікацій, 
яка включає три компоненти: емоційне виснаження, деперсоналізацію та 

редукцію особистих досягнень [5]. 
Емоційне виснаження проявляється у відчутті емоційного перенапру-

ження та у відчутті спустошеності, вичерпаності власних емоційних ресурсів. 
Людина відчуває, що не може віддаватися роботі, як раніше, втрачає інтерес 

до вирішення професійних питань. Цей стан проявляється відчуттям 
«приглушення», «притуплення» емоцій. 

Деперсоналізація представляє собою тенденцію розвивати негативне, 

цинічне відношення до людей. Контакти з оточуючими стають знеособленими 
та формальними. Негативні установки, що виникають, можуть спочатку мати 
прихований характер та стримуватися всередині. З часом все частіше 

виникають спалахи роздратування, які призводять до конфліктних ситуацій. 
Редукція особистих досягнень проявляється як зниження відчуття 

компетентності в своїй роботі, незадоволеність собою, зменшення цінності 
своєї діяльності, негативне сприйняття себе як професіонала та особистості. 

Внаслідок цього у людини поступово знижується як професійна, так і 
особиста самооцінка, з’являється відчуття власної неспроможності та 
байдужості до роботи [5]. 
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Чотирифакторна модель (Firth, Mims, Iwanicki, Schwab). В цій моделі 

вигорання один із елементів (емоційне виснаження, деперсоналізація або 

редукції особистих досягнень) розділяють на два окремі фактори. Наприклад, 

деперсоналізація, пов’язана з роботою та з реципієнтами відповідно [5]. 

Отже, ми бачимо, що представники результативного підходу розгля-

дають вигорання як специфічний стан розумового, емоційного і психічного 

виснаження, пов’язаного з професійною діяльністю, що виникає у психічно 

здорових людей, раніше успішних, що функціонували на певному рівні 

професійної майстерності. Цей стан включає три відносно незалежних 

складових: емоційне виснаження, деперсоналізацію і зниження професійної 

ефективності (редукцію професійних досягнень). Другий підхід до визначення 

вигорання акцентує увагу на процесуальній стороні. Процесуальні моделі 

емоційного вигорання розглядають вигорання як динамічний процес, який 

розвивається в часі і має певні фази чи стадії. Процесуальні моделі 

розглядають динаміку розвитку вигорання як процес зростання емоційного 

виснаження, внаслідок якого виникають негативні установки у відношенні до 

суб’єктів професійної діяльності. Спеціаліст, якого подолало вигорання, 

старається створити емоційну дистанцію у стосунках з ними як спосіб 

подолати виснаження. Паралельно розвивається негативна установка у 

ставленні до власних професійних досягнень (редукція професійних 

досягнень) [4]. 

Динамічна модель (Б. Перлман і Е. Хартман). Емоційне вигорання як 

динамічний процес, що розвивається в часі, характеризується зростаючою 

ступінню вираженості його проявів. Ця модель описує розвиток процесу 

емоційного вигорання як прояв трьох основних класів реакції на організаційні 

стреси:  

фізіологічні реакції, що проявляються у фізичних симптомах (фізичне 

виснаження);  

афективно-когнітивні реакції (емоційне і мотиваційне виснаження, 

деморалізація/деперсоналізація);  

поведінкові реакції, які виражаються в симптоматичних типах долаючої 

поведінки (дезадаптація, дистанціювання від професійних обов’язків, знижена 

робоча мотивація і продуктивність) [2]. 

Отже, синтезуючи загальновідомі наукові підходи, вважаємо, що 

феномен емоційного вигорання – це синдром емоційного, розумового і 

фізичного виснаження через тривале емоційне навантаження. Його 

негативними проявами є депресивні стани, почуття втоми, спустошеність, 

негативна професійна установка, небажання передбачати позитивні 

результати у власному житті та професії. Тому попри відмінність у підходах 

до визначення синдрому емоційного вигорання, феномен є особистісною 

деформацією внаслідок емоційно ускладнених або напружених відносин у 

системі «людина-людина», що розвивається у часі. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ КОМПОНЕНТІВ 

СТАВЛЕННЯ ДО ЗДОРОВ’Я СУЧАСНИХ СТУДЕНТІВ 

Значення здоров'я в житті кожної людини та суспільства набуває сьогодні 

все більшої ваги. Проблематика його в сучасному суспільстві розглядається в 

контексті стану навколишнього середовища, соціально-економічного статусу, 

умов праці та побуту та способу життя.  

Проблема здоров'я особистості привертає увагу багатьох дослідників. Так, 

питання, пов'язані із різними аспектами психічного здоров'я, розглядали: 

О.В. Алексєєв (настрій і здоров'я); М.Й. Боришевський (психологія само-

активності та суб'єктного розвитку особистості як саморегульованої соціально-

психологічної системи); Б.С. Братусь (аномалії особистості); І.В. Дубровіна 

(психологічне здоров'я учасників освітнього процесу); Л.Д. Дьоміна, 

І.О. Ральникова (психічне здоров'я та захисні механізми особистості); 

Г.В. Ложкін, М.І. Мушкевич, В.І. Носков, І.В. Толкунова, І.А. Чернов (психоло-

гія здоров'я людини); С.Д. Максименко (генетична психологія); Г.С. Никифоров 

(психологія здоров'я); В.М. Панкратов (саморегуляція психічного здоров'я) та 

обумовлена зростанням і зміною характеру навантажень на організм людини у 

зв'язку з ускладненням суспільного життя, збільшенням ризиків техногенного, 

екологічного, психологічного, політичного і військового характеру, що 

провокують негативні зрушення в стані здоров'я.  

Юнацький вік є найбільш сприятливим періодом для становлення 

принципів, якими молода людина буде керуватися протягом значного відрізку 
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часу, а можливо і всього життя. Сучасний юнак володіє великою кількістю 

інформації та можливостями, щоб обрати для себе відповідний спосіб життя. Як 

нам відомо, здоров’я як поняття включає фізичну, психічну та соціальну 

складову. Існує чимало факторів, що впливають на формування даних 

складових: традиції родини, народу, цінності, що нав’язані рекламою, модою. 

Тобто - це «зліпок» соціальних, психологічних та інших відношень, що панують 

у суспільстві. Саме тому постає питання: «Від чого залежить стан здоров’я в 

першу чергу?». Здоров’я залежить не тільки від зовнішніх умов – соціальних і 

економічних факторів довкілля, а у першу чергу від його власного ставлення до 

свого здоров’я. Стрімкий розвиток технологій, «полегшення» щоденного 

існування допомагає відповідати бурхливому потоку буднів. Але, через дане 

«спрощення», юнаки втрачають мотивацію до підтримки власного здоров’я.  

З іншого боку, надмірне приділення уваги даній категорії також інколи 

шкодить через недостатнє розуміння категорії загалом. Сьогодні надзвичайно 

популярними є різного роду спортивні заняття, здорове харчування, мотива-

ційні заклики до ведення здорового способу життя. Тому важливим аспектом 

дослідження є перевірка використання на практиці всіх вищезгаданих 

«інструментів», що пропонуються в соціумі [1;2].  

Цікаво, що нині на здоров`я молоді все помітніше впливають фактори, дія 

яких раніше була значно меншою. Інтенсивність дії факторів ризику зростає у 

підлітковому віці, зокрема це стосується зниження фізичного і підвищення 

нервово-психологічного навантаження, інформаційного перевантаження, потягу 

частини підлітків до шкідливих звичок [4]. 

З метою дослідження психологічних компонентів ставлення до здоров’я 

сучасних студентів нами був використаний опитувальник «Відношення до 

здоров’я», спрямований на дослідження пізнавального, емоційного, ціннісно-

мотиваційного та поведінкового компонентів ставлення до здоров’я особис-

тості [3].  

Загальновідомо, що ставлення людини до навколишнього світу 

виражаються в його судженнях, діях і вчинках. Поняття «ставлення до здоров'я» 

визначається дослідницею цієї проблеми Р.А. Березовською як «система 

індивідуальних, виборчих зв'язків особистості з явищами навколишньої 

дійсності, що сприяють або, навпаки, загрожують здоров'ю людей, а також 

визначають оцінку індивідом свого фізичного і психічного стану». Ставлення до 

свого здоров'я проявляється в судженнях, діях і вчинках людини щодо факторів, 

що впливають на її фізичний, психічний і соціальний добробут.  

Відповідно до методики, ставлення до свого здоров'я може бути 

адекватним (тотожним реальності) або неадекватним. Критеріями ступеня 

адекватності ставлення людини до свого здоров'я можуть служити: 

– на когнітивному рівні: ступінь обізнаності в сфері здоров'я, знання 

основних факторів ризику, розуміння ролі здоров'я в забезпеченні активної і 

тривалого життя; 
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– на поведінковому рівні: ступінь відповідності дій і вчинків вимогам 

здорового способу життя; 

– на емоційному рівні: оптимальний рівень тривожності по відношенню до 

здоров'я, вміння насолоджуватися станом здоров'я; 

– на ціннісно-мотиваційному рівні: висока значимість здоров'я в 

індивідуальній ієрархії цінностей, наявність мотивації на збереження і 

зміцнення здоров'я. 

Виникнення у людини ставлення до свого здоров'я не залишається 

незмінним протягом життя, воно змінюється з придбанням нового досвіду. 

Формування ставлення людини до здоров'я – складний, суперечливий процес, 

який обумовлений двома групами факторів: 

– зовнішніми факторами, до яких відносяться характеристики навколиш-

нього середовища, в тому числі особливості соціального середовища, в якій 

знаходиться людина, його оточення; 

– внутрішніми факторами, які представляють собою індивідуальні 

психофізіологічні і психологічні особливості людини, а також стан його 

здоров'я [3;4]. 

Опитувальник «Відношення до здоров'я» складається з 10 питань, які 

можуть бути розподілені за чотирма шкалами: когнітивної; емоційної; 

поведінкової; ціннісно-мотиваційної. 

Аналіз результатів проводиться на підставі якісного аналізу отриманих за 

допомогою опитувальника даних, який може бути здійснений на декількох 

рівнях: 

– кожне твердження може бути проаналізовано окремо; 

– аналіз даних може проводитися по кожному питанню (інтерпретуються 

всі твердження, що входять в дане питання); 

– кожен блок питань або шкала також можуть бути розглянуті окремо (див. 

табл.1). 

Таблиця 1 
Розподіл питань опитувальника «Ставлення до здоров'я» 

Р.А.Березовської за шкалами» 

Назва шкали Номер питань 

Когнітивна 3, 4, 5 

Емоційна  6, 7 

Поведінкова 8, 10 

Ціннісно-мотиваційна 1, 2, 9 
 

Для інтерпретації відповідей на відкрите питання (3) використовується 

процедура контент-аналізу. В ході аналізу визначень поняття «здоров'я», 

отриманих в процесі дослідження групи випробовуваних як смислових одиниць 

елементів змісту, розглядається сутність ознак, а також визначається частота (% 

від загального числа опитаних). 
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Вибірка нашого дослідження становила 60 студентів, з них – 33 дівчат та 

27 хлопців віком 18–20 років. Після опрацювання ми отримали такі результати: 

– на усвідомленість в області здоров’я більшою мірою впливають лікарі 

(87% хлопців, 70% дівчат). Також, респонденти звертаються за інформацією до 

друзів і знайомих, а ось газетами та журналами про здоров'я опитані 

користуються найменше. Ймовірно, дефіцит особистого часу дозволяє 

отримувати необхідні знання в цій області тільки серед найближчого оточення. 

86% хлопців та 76% дівчат вважають, що спосіб життя найбільше впливає на 

стан їхнього здоров’я, а шкідливі звички – найменше. ЗСЖ більшість 

опитуваних розуміє як відсутність хвороб та хороше самопочуття внаслідок 

злагодженої роботи всього організму. Отже, на когнітивному рівні ставлення до 

здоров'я носить інтегративний характер, про що свідчить тенденція бачити свою 

активну роль у підтримці ЗСЖ.  

– у респондентів спостерігається середній рівень стурбованості по 

відношенню до здоров’я при його погіршенні (63% дівчат, 75% хлопців), 

засмученими себе почувають також значна міра опитуваних (63% дівчат, 75% 

хлопців). Практично всі респонденти (80% дівчат, 100% хлопців) почувають 

себе спокійно, коли зі здоров'ям у них все благополучно. Тож, на емоційному 

рівні ставлення до здоров’я можна назвати цілком адекватним.  

– позитивною тенденцією є те, що 65 % дівчат та 70% хлопців вважають 

найкращим способом підтримки ЗСЖ заняття спортом та уникнення шкідливих 

звичок. При поганому самопочутті 67% дівчат та 77% хлопців зазвичай 

звертаються до лікаря, але при цьому спробують лікуватися самостійно – 73% 

хлопців. Таким чином, на поведінковому рівні виявляється пріоритетність у 

молоді звернення до медичної допомоги та лікарів у вирішенні проблем зі 

здоров’ям, що також відповідає вимогам ЗСЖ.   

– стосовно ціннісно-мотиваційного рівня, то у пріорітеті у хлопців 

знаходяться такі категорії як щасливе сімейне життя (97%) та свобода (98%). 

Дівчата ж надають перевагу здоров’ю (90%). Цікаво, що і дівчата і хлопці 

вважають, що здоров’я та працьовитість є найбільш важливими для  досягнення 

успіху в житті. Важливо зазначити, що опитувані вважають себе здоровими, 

саме тому не вважають за потрібне слідкувати за власним станом здоров’я 

регулярно. Серед причин бездіяльності хлопці додатково називають брак часу 

(63%), та небажання обмежувати себе (64%). В свою чергу, дівчатам (45%) не 

вистачає сили волі. Тож, можна зробити висновок, що у дівчат та хлопців  схожі 

цінності, але дещо різняться мотиви до ведення ЗСЖ. 

Графічно отримані результати представлені у вигляді стовпчикової 

діаграми (див. рис. 1). 
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Рис. 1. Результати, отримані за методикою «Відношення до здоров’я» 
  

Таким чином, усвідомлення на всіх рівнях важливості ведення ЗСЖ не 

завжди реалізується на практиці, про це свідчать мотиваційні показники і у 

дівчат, і у хлопців. Можна стверджувати, що, ймовірно, будь-якому прояву 

хвороби буде слідувати звернення до лікаря, а в подальшому – нехтування 

фізичними вправами, правильним харчуванням, тощо. Причиною може бути 

низький рівень відповідальності у молоді через вікові особливості, оскільки 

навчання у ЗВО, відсутність роботи та залежність від батьків не дає змоги 

повною мірою відповідати за власну поведінку, і зумовлює очікування 

допомоги старших. 
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ОСНОВНІ ВЕКТОРИ НАУКОВО-ПСИХОЛОГІЧНОГО 

ВИВЧЕННЯ ФЕНОМЕНУ ІНТЕРНЕТ-АДИКЦІЇ 

У сучасному суспільстві новітні технології та Всесвітня мережа Інтернет 
є важливими та невід’ємними складовими повсякденного особистості. У 
процесі взаємодії людини з інтернет-павутиною виникає низка проблем, 
найактуальнішою з яких є проблема дослідження поняття інтернет-залежності 
та впливу даного феномену на особистісну сферу людини. 

Сучасні комп'ютерні технології проникають в усі сфери життя людини. 
Інтернет забезпечує інформаційний сервіз спілкування, дозвілля, професійної 
діяльності особистості. Інтернет необхідна всім – незалежно від професії, 
соціального статусу, вікових та тендерних відмінностей. Проте, значна 
доступність мережі несе ризики для їх користувачів, серед яких частіше за все 
називають можливість надмірного «занурення» у віртуальне спілкування, 
розриву реальних соціальних зв’язків та формування залежності (адикції).   

Проблема виникнення психологічної інтернет-адикції викликає сьогодні 
досить активний науковий інтерес багатьох вчених. Серед них: Аношков В., 
Бартків О., Вигівська В., Гошовський Я., Гошовська Д., Кенс К., Чехун В., та 
ін. У широкому сенсі інтернет-залежність розуміють як «нав'язлива потреба у 
використанні мережі Інтернет, що супроводжується дезадаптацією у соціумі 
та яскраво вираженими психологічними симптомами» [1]. 

Українська дослідниця Л. Гуменюк розгядає поняття «інтернет-адикції» 
як форму деструктивної поведінки, що виявляється у прагненні відходу від 
фруструючої соціальної реальності за допомогою зміни свого психічного 
стану шляхом фіксації уваги на інтернет-ресурсах. 

Янг вказує, що термін «Інтернет-залежність» позначає велику кількість 
проблем поведінки та контролю над потягами, одною з яких є пристрасть до 
нереальних знайомств – надмірність знайомих та друзів в мережі [3].  

І. Голдберг стверджує, що інтернет-адикція призводить до появи стресу, 
шкідливо впливає на міжособистісний, економічний, психологічний та 
соціальний статус особистості [4]. Безглузде використання інтернету не тільки 
заподіює шкоду психологічному і фізичному здоров’ю людини, але й згубно 
впливає на міжособистісне спілкування. Інтернет-адикція більшою мірою 
впливає на становлення та функціонування особистості. 

Аналіз науково-психологічної літератури свідчить, що основними 
ознаками інтернет-адикції є:  

1. всепоглинання Інтернетом;  
2. потреба у збільшенні часу on-line сеансів;  
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3. наявність кількаразових малоефективних спроб скорочення 
використання інтернет-ресурсів;  

4. поява симптомів абстиненції при припиненні інтернет-зв’язку;  
5. виникнення конфліктних проблем з найближчим оточенням (колегами 

по роботі, одноклассниками, батьками);  
6. прагнення до приховання реального часу, проведеного у мережі; 
7. залежність настрою та поведінки людини від використання Інтернету [3]. 
Залежність від Інтернет-мережі, як вказує дослідник А. Войскунський, 

також включає в себе такі форми її прояву: пристрасть до роботи з комп'ю-
тером (програмування, ігрова діяльність); пошук інформації у віддалених 
базах даних; пристрасть до опосередкованих Інтернетом азартних ігор, 
онлайнових аукціонів та електронних покупок; залежність від спілкування в 
чатах, від участі у групових іграх і телеконференціях; залежність від 
порнографічних сайтів, обговорення сексуальної тематики в чатах [2]. 

Виникнення Інтернет-адикції розглядається як наслідок зниження 
психологічної стійкості особистості [3]. Оскільки психологічна стійкість 
оберігає особистість від особистісних розладів, складає основу внутрішньої 
гармонії, повноцінного психічного здоров`я, то зниження психологічної 
стійкості призводить до дезінтеграції особистості, порушення регуляції 
поведінки та діяльності, розпаду системи життєвих цінностей, мотивів, цілей, 
що підвищує ризик виникнення залежності.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, Інтернет-адикція 
є психологічним феноменом, який полягає у тому, що у людини виникає 
нав’язливе бажання постійно перебувати у мережі. Даний феномен 
супроводжується порушенням структури особистості, відірваністю від 
реального світу, порушенням зв’язків із соціумом, загострення проявів 
акцентуйованих рис, що призводить до дезадаптації особистості Перспективи 
подальшого вивчення окресленої проблематики ми вбачаємо у вивченні 
психологічних особливостей інтернет-адикції особистості, які є характерними 
для особистості з різними формами деривацій, а також розробку програм 
корекції інтернет-адикції різних вікових груп. 
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ИНВАРИАНТНАЯ СТРУКТУРА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ «Я» 

В ПЕРИОД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 

Специфика психологических проблем нынешнего периода, когда многим 

работникам приходится менять профессию и адаптироваться к новым 

условиям труда, предполагает использование специалистом определенной 

адаптивной стратегии функционирования «Я» в новой социально-профес-

сиональной ситуации развития. Адаптивная стратегия личности  и овладение 

новыми сферами жизнедеятельности, в период адаптации, определяется 

уровнем соответствия субъективных и объективных элементов профессио-

нальной адаптации по отношению к степени совпадения ожиданий с реальной 

ситуацией, то есть насколько близко находятся ее «Я»-желаемое и «Я»-

реальное [4]. Важной смысловой составляющей личности есть ее базовое «Я», 

которое сформировалось под влиянием воспитательных действий со стороны 

окружающих, и ситуационное «Я», как комплекс представлений о себе, 

который регулирует личностные инварианты в различных формах поведения. 

Дискордантность (рассогласование) «Я»-базового и «Я»-ситуационного 

влияет на адаптивную стратегию личности, ее жизненную и профессиональ-

ную успешность, да и на развитие самой личности в целом. Тогда, как 

конкордность (сближение) двух «Я» отражает удовлетворенность достигну-

тым, веру в себя и уверенность в собственных силах [3]. Траектория свойств, 

которые вариабельны в пределах ситуации («Я»-ситуационное), а не 

сформированы с рождения («Я»-базовое), позволяют личности адаптиро-

ваться к различным жизненным обстоятельствам, к новым условиям 

профессиональной жизни, особенно в период трансформаций окружающей 

среды и интимного пространства самореализации.  

Оболочка «Я»-базового и «Я»-ситуационного человека включает в себя 

многофакторные инварианты структуры личности, к которым, по мнению 

В. Моргуна [1] входят: уровни усвоения и формы реализации деятельности, 

содержательные направленности личности, пространственно-временные 

ориентации и доминирующие потребностно-волевые переживания. Анализи-

руя адаптацию как процесс и как результат, необходима учитывать, что она 

происходит после определенных перемен в жизнедеятельности человека. Это 

приводит к изменениям, как в личностных структурах деятельного субъекта, 

так и в функционировании «Я»-специалист, которые будут включать в себя 
диалектически связанные инварианты построенные в определенную иерархию: 
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1. Содержательная направленность деятельности:  а) труд: направлен-
ность на предметно-орудийно-результативное преобразование производ-
ственной среды, то есть «Я»- деловой;  

б) общение: направленность на субъектно-знаковое познание и 
преобразование других людей в социально-психологической среде, то есть 
«Я»- коммуникатор;  

в) самодеятельность: направленность на преобразование самого себя  
во внутреннем плане, то есть «Я»-екзистенционалист. 

Указанные направленности задаются решением противоречий среди  
предметного и идеально - знакового в деятельности. Это – расширение «Я» в 
содержательной направленности деятельности. 

2. Уровни освоения деятельности: а) обучение: решение производствен-
ных задач с чьей-то помощью или по образцу – передача опыта от учителя к 
ученику, то есть «Я»-ученик;  

б) воспроизведение: самостоятельное решение производственных задач 
определенного класса, то есть «Я»-исполнитель;   

в) творчество: самостоятельное и нестандартное решение производст-
венных задач нового класса, то есть «Я»-создатель. 

Указанные уровни задаются решением противоречий между интериори-
зацией (распредмечиванием) социального и экстериоризацией (опредмечива-
нием) индивидуального опыта в деятельности. Это – расширение «Я» в 
уровнях овладения деятельности. 

3. Формы реализации личностью деятельности: а) моторная или матери-
альная: действенное выполнение производст-венных операций, то есть «Я»-
преобразователь;  

б) перцептивная: схематично-образное воспроизведение производст-
венных ситуаций, то есть «Я»-атрибуционалист;  

в) мыслительно-речевая: теоретико-рефлексивное обдумывание произ-
водственной деятельности, то есть «Я»-перфекционист. 

Эти формы задаются решением противоречий между подсознанием и 
сознанием относительно собственных предпочтений и имеющихся релеван-
тных стимулов среды. Это – расширение «Я» в формах реализации деятель-
ности. 

4. Пространственно-временные ориентации личности: а) прошлое: 
ориентация на ранее выполняемую деятельность, то есть «Я»-мемуарист; 

б) настоящее: ориентация на «здесь» и «теперь» при осуществлении 
деятельности, то есть «Я»-коньюктурщик;  

в) будущее: ориентация на перспективные пути профессионального 
роста, то есть  «Я»-прогнозист. 

Указанные ориентации задаются решением противоречий между бытием 
и локализацией личности во времени. Это – расширение «Я» в пространст-
венно-временных ориентациях деятельности. 
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5. Эмоциональное отношение к деятельности: а) отрицательное: частое 
чувство неудовлетворенностью выполняемой деятельностью, то есть «Я»-
пессимист;  

б) амбивалентное: чувство неопределенного отношения к деятельности, 
то есть «Я»-умеренный;  

в) положительное: чувство удовлетворенности собственным трудом, то 
есть «Я»-оптимист. 

Указанные инварианты задаются решением противоречий между 
оценкой деятельности и личностным отношением к ситуации и ее 
последствиям, когда определяются стратегии возможного поведения, 
происходит их проверка и отсев того, что вызывает негативные переживания 
и приближение того, что вызывает положительные эмоции. Это – расширение 
«Я» в потребностно-волевых переживаниях. 

Предложенная нами схема изучения влияния «Я» на инвариантную 
структуру личности дает возможность отметить, что каждая личность, каждая 
активная в настоящее время ее подструктура, постоянно движутся от себя 
предыдущей к себе иной, при этом с каждым новым осознанием перемен 
происходит модификация собственной оценки действительности. Успешность 
в профессии, если ее характеристики отвечают «Я»-базовому, достигается 
тогда, когда происходит самоактуализация личности, а если они отвечают 
«Я»-ситуационному, то – через самоорганизацию. Несовпадение «Я»-базового 
и «Я»-ситуационного выступает источником профессиональной адаптации и 
развития личности на содержательном, стратегическом, потребностно-мотива-
ционном и эмоционально-волевом уровне реализации любой деятельности. 

Литература 

1. Моргун В.Ф. Общение в многомерной концепции личности / Владимир 
Федорович Моргун // Психология общения. Энциклопедический словарь. /под общ. 
ред. А.А.Бодалева. М. : Когито-Центр, 2011. С. 40-41. 

2. Реан А.А. Психология личности. Социализация, поведение, общение. / Артур 
Реан. М. : АСТ; СПб. : ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2007. 407 с. 

3. Чайкіна Н.О. Методичні засади співвідношення Я-базового і Я-ситуаційного 
у структурі професійної адаптації / Наталія Олександрівна Чайкіна // Практична 
психологія та соціальна робота : науково-практичний освітньо-методичний журнал. 

№6. Київ, 2012. С.14-20. 

4. Чайкіна Н.О., Чайкіна А.О., Адаптивні стратегії підприємців в умовах 
економічних ризиків і загроз / Person, Family, and Society: Interdisciplinary Approach to 
the Harmonization of Interests [Monograph]. // Authors of articles еdited by 
O.Bilychenko, M.Duczmal, I.Ostopolets. Opole : The Academy of Management  and 
Administration in Opole, 2016. 380p.  (P. 296–303). 



Labyrinths of Reality: Collection of scientifical works, Issue 6 (11). 2021 
 

61 

HISTORY 

Гетьманчук М.П.,  
професор, д.і.н., професор кафедри політології та міжнародних відносин 

Національного університету «Львівська політехніка»,  
Україна, м. Львів 

1-ША РОСІЙСЬКА НАЦІОНАЛЬНА БРИГАДА СС 

«ДРУЖИНА»: ІЗ ІСТОРІЇ КОЛАБОРАЦІОНІЗМУ 

РАДЯНСЬКИХ ГРОМАДЯН ПЕРІОДУ  

ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1941–1944 РР.) 

В умовах провалу планів блискавичної війни проти СРСР, рейхсфюрер 
СС Г. Гімлер розпочав активну діяльність в рамках «Плану дій по 
політичному розкладанню в Радянському Союзі», підготовленого керівником 
відділу VI C, Головного управління імперської безпеки (РСХА) оберштурм-
баннфюрером СС Х. Грейфе, якому судилося стати ключовою постаттю по 
формуванню російських військових підрозділів під егідою СД [17, с.371]. 
Згідно цього плану, схваленого А. Гітлером 10 січня 1942 р., передбачалося 
створення спеціального розвідувально-диверсійного органу під умовною 
назвою «Цеппелін-21» [15, с.126]. До складу організації «Цеппелін» входили 
штаб і три відділи: 1) відділ Z1 (відбір і забезпечення агентури); 2) відділ Z2 
(підготовка агентів та їх відправлення на завдання); 3) відділ Z3 (робота з 
діючими агентами, опрацювання матеріалів) [14, с.107-108]. До них включили 
російських офіцерів і спеціалістів із числа емігрантів, що співпрацювали з 
есесівською розвідкою ще у довоєнну пору [6, с.188-189]. 

У березні 1942 р. в Яблоні біля Любліна була створена диверсійно-
розвідувальна школа виключно для російського контингенту. Одночасно в ній 
протягом 3–6 місяців 200 курсантів готувалися стати диверсантами, радистами, 
розвідниками. Влітку 1942 р. всі російські диверсійно-розвідувальні школи 
були зосереджені біля Бреслау, а школа з Яблоня перемістилася в місто Волау 
[32, с.192-206]. Один із керівників німецької розвідки, начальник VI управ- 
ління РСХА бригадефюрер СС В. Шелленберг відзначав, що в діяльності 
«Цеппеліна» головну увагу приділялося масовості: «В таборах для військово-
полонених відбиралися тисячі росіян, яких після навчання закидали на 
парашутах у глибину російської території» [34, с.290-291]. Після перших 
екзаменів на придатність військовополонені отримували статус німецького 
військовослужбовця і їм дозволялося носити форму Вермахту. Всього було 
задіяно більше 130 розвідувальних  команд абверу та СД і біля 60 спеціальних 
шкіл, які готовили шпигунів і диверсантів [31, с.48].   
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Крім того, збройні підрозділи СД, які підпорядковувалися «Цеппеліну», 
почали використовувати у боротьбі з партизанами [18, с.297]. Керівник 
«Цеппеліна» оберштурмбаннфюрер Х. Грейфе вирішив створити дві російські 
політичні партії: перша – націоналістичного спрямування; друга – мала 
об’єднати вороже налаштованих до сталінського режиму комуністів. 
Партійний проект, орієнтований на російських націоналістів, виявився більш 
успішним. В офіцерському таборі для військовополонених (Offlag – 68) у 
Сувалках 20 квітня 1942 р. було проголошено створення Національної партії  
російського народу, яку пізніше перейменували у Бойовий союз російських 
націоналістів (БСРН) [5, с.432; 10, с.137]. Його очолив підполковник Гіль В.В. 
(колишній начальник штабу 229-ї стрілецької дивізії Червоної Армії) 
(псевдонім «Родіонов»). У програму БСРН входила збройна боротьба проти 
радянської влади і встановлення після війни в Росії фашистської диктатури за 
німецьким зразком [9, с.517]. Після проголошення БСРН та його програми 
В. Гіль–Родіонов закликав всіх військовополонених у Сувалках вступати до 
організації та її бойових загонів. Членами БСРН могли бути тільки чоловіки у 
віці 18 років всіх національностей [26, с.108-109]. Вже на початку травня  
1942 р. більше сотні військовополонених, які вступили до організації, були 
офіційно звільнені, обмундировані в чеську уніформу та в супроводі офіцерів 
СД переведені в розвідувально-диверсійний табір «Цеппеліна» у м. Парчев. 
Тут з ними проводилися військові заняття, тактична підготовка, вивчення 
матеріальної частини німецької зброї, які тривали до червня 1942 р. [30, с.147-
151]. Через три тижні військових занять особовий склад загону («Дружина І») 
був залучений до проведення спеціальних операцій по знищенню євреїв та 
партизанів Армії Крайової (АК) у східних повітах Генерал-губернаторства. За 
словами В. Гіля–Родіонова мета операції полягала в тому, що одягнуті в 
цивільний одяг і, озброєні вояки загону, видаючи себе за партизанський загін, 
який проник на територію генерал-губернаторства із східних окупованих 
районів, виявляли справжні партизанські групи, встановлювали з ними 
контакт, а  потім знищували [30, с.151-152].   

При прочісуванні Парчевських лісів курсанти розвідувальної школи СД 
вбили біля 1500 чоловік в рамках проведення німецькими властями 
широкомасштабної акції («Рейнхард») [12, с.81]. За рахунок поповнення 
сотню до літа 1942 р. розгорнули у батальйон, чисельність якого становила 
500 чоловік (три роти і підрозділ тилового забезпечення). Особовий склад 
носив чеську уніформу, знаки розрізнення військ СС, але погони власного 
зразку, на рукавах офіцерського складу нашивалася чорна стрічка з написом 
«За Русь». На озброєнні батальйону знаходилося 150 автоматів, 50 станкових і 
ручних кулеметів, 20 мінометів, німецькі карабіни і пістолети [10, с.137-138; 33, 
с.235]. При «Дружині» знаходився німецький штаб зв’язку з командуванням 
військ СС даного району.      

В кінці серпня 1942 р. батальйон СД під командуванням В. Гіля–Родіонова 
передислокували на окуповану територію СРСР у місто Смоленськ.  
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Начальник штабу батальйону майор А.Е. Блажевич (колишній начальник 
штабу артилерійського полку Червоної Армії) і кілька офіцерів були 
відкомандировані в особливий табір СС «Гайдов» під Любліном, де розпочали 
формування із військовополонених «Дружину ІІ». Тут до А.Е. Блажевича 
приєднався генерал-майор, колишній командир 48-ї стрілецької дивізії 
Червоної Армії П.В. Богданов, який став заступником начальника штабу [2, 
с.210-211]. Відбір добровольців до «Дружини ІІ» завершився до середини 
грудня 1942 р. Німецьке керівництво СД у цей час активно залучало особовий 
склад «Дружини ІІ» (300 чоловік) до ліквідації єврейського населення в 
дистрикті Люблін. За наказом А.Е Блажевича був виготовлений прапор 
підрозділу – велике бархатне чорне полотнище з вишитими золотом черепом і 
кістками [30, с.177]. В умовах розширення масштабів партизанського руху 
батальйон В. Гіля–Родіонова (біля 700 чоловік) у жовтні 1942 р. переводять в 
Могилевську область Білорусії, де він спільно із приданими 150 німецькими 
військовослужбовцями та білоруськими поліцейськими бере участь в боротьбі 
з партизанами [12, с.93].  

Восени 1942 р. командувач охоронними військами групи армій «Центр» 
генерал М. фон Шенкендорф розпочали підготовку до проведення антипар-
тизанських операцій в Білорусії [25, с.163]. У другій половині січня 1943 р. 
«Дружина» В. Гіля–Родіонова була переведена у Слуцьк та залучена до 
проведення операції «Свято урожаю І». Для виконання бойового завдання із 
оперативного з’єднання «фон Готтберг» було виділено дві групи. Батальйон 
«Дружина» входив до другої групи (командир підполковник поліції Г. Гріп) 
разом із 11-м, 13-м, 22-м резервними поліцейськими батальйонами, 
підрозділами 23-го поліцейського полку СС, особливим батальйоном СС 
О. Дірлевангера, 15-м литовським батальйоном охоронної поліції, танковим 
взводом, артилерійською батареєю СС [13, с.175-176]. В цілому вона не 
досягнула мети. Тому командування СС і поліції вирішили продовжувати 
бойові дії і розпочало операцію «Свято урожаю ІІ». В ній взяли участь три 
бойові групи. «Дружину» включили до складу бойової групи «Бінц», куди 
увійшли батальйон СС О. Дірлевангера, 1-й батальйон 23-го поліцейського 
полку СС, команди СД [24, с.38-39]. В ході бойових дій під час цих двох 
операцій проводилася так звана «обробка населення» – вбито 3 490 чоловік, 
вивезено на роботу в Німеччину 1608 чоловіків і жінок, розстріляно в 
слуцькому гето 3000 євреїв [12, с.101-103].  

Згодом в Мінську була розроблена нова антипартизанська операція 
«Лютий» (Hornung), яка проводилася з 16 по 26 лютого 1943 р. під 
командуванням бригадефюрера СС К. фон Готтберга. До бойової групи 
«Схід» штандартенфюрера СС Г. Ангальта включили батальйон В. Гіля–
Родіонова («Дружину»). Перед бойовими групами поставили завдання: 
1) блокувати райони, де знаходилися табори і бази партизанів; 2) в оточених 
районах населені пункти знищувати; 3) цивільне населення відправляти у 
спеціальні збірні табори. Мова йшла про перетворення партизанських районів 
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у «мертву зону» [13, с.186-187]. У складі групи «Схід» солдати «Дружини»  
24 лютого разом з батальйоном СС О. Дірлевангера  спалили села Червоне 
озеро (140 вбитих), Заброддя (312), а 28 лютого село Осове (212 вбитих) [13, 
с.194]. На нараді в генерального комісара Білорусії К. фон Готтберг озвучив 
результати: з 1 січня до початку березня 1943 р. ліквідовано партизанів – 9432 
чоловіки, підозрюваних у зв’язках з партизанами – 12 946, євреїв – 11 000, 
взято в полон партизанів – 233, відправлено в Німеччину – 3589 чоловік [13, 
с.196]. 

У березні 1943 р. «Дружина І» і «Дружина ІІ», а також Особливий 
російський батальйон СС (командир колишній полковник Червоної Армії 
Васильєв), загін добровольців із розвідувальної школи у Волау (100 чоловік) 
об’єдналися в білоруському селі Лужкі (на схід від Молодечно) [14, с.127-
128]. Село Лужкі стало центром району, який був переданий німецькими 
властями В. Гілю–Родіонову для самостійного управління. На базі названих 
підрозділів наприкінці березня 1943 р. було створено 1-й Російський 
національний полк СС (1. Russische SS – National – Regiment). Його командиром 
був призначений В. Гіль–Родіонов, начальником штабу полку – А. Блажевич, 
начальником контррозвідки (так званої служби попередження) полку 
П. Богданов. До складу полку входило три батальйони (в кожному три роти), 
ескадрон (два взводи на мотоциклах і один велосипедний), артилерійський 
дивізіон, школа прапорщиків та унтер-офіцерів. За різними даними в травні 
1943 р. в полку налічувалося від 1200 до 1600 чоловік (утому числі 126 
офіцерів) [50]. На озброєнні полку знаходилося 6 гармат, 95 станкових та 
ручних кулеметів, більше 200 автоматів. Під новою назвою 1-й Російський 
національний полк СС з 28 квітня до 12 травня взяв участь у двох 
антипартизанських операціях біля населених пунктів Молодечно – Вілейка – 
Лепель [29, с.143]. 

Протягом травня – червня 1943 р. на базі полку сформували 1-шу Росій-
ську національну бригаду СС «Дружина», яку німецькі організатори називали 
Спеціальне з’єднання СС «Дружина» (SS – Sonderverband «Drushina»), або 
просто З’єднання СС «Дружина» (SS – Verband «Drushina»). Німецьке керів-
ництво СД створило у бригаді новий штаб зв’язку, який очолив штурмбан-
нфюрер СС Аппель (у штабі постійно перебувало 10–12 німецьких офіцерів 
СС) [4, с.433]. Біля 80% чисельності бригади складали поліцейські та місцеве 
населення, а 20% колишні радянські військовополонені. Серед них росіяни 
складали 80%, білоруси, українці та представники інших національностей – 
20% [15, с.156-157; 30, с.178]. Щодо чисельності бригади в науковій літера-
турі існують чималі розбіжності. Можна погодитися із тими дослідниками,  
які вважають, що чисельність бригади ніколи не перевищувала 4–5 000 
чоловік [12, с.117].  

Особовий склад 1-ї Російської національної бригади СС «Дружина» під 
командуванням ваффен-оберштурмбаннфюрера СС В. Гіля–Родіонова був 
одягнутий у сіру уніформу загальних СС із чорними петлицями й німецькими 
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орлами на лівих рукавах, пілотки з «мертвими головами», коричневі сорочки з 
галстуками. Унтер-офіцери мали на правому комірі руни СС та емблеми із 
зображенням свастики і перехрещених кісток та черепа, офіцери – погони із 
позолоченого шнурка та нарукавну стрічку з написом «За Русь» [28, с.185]. На 
озброєнні новоствореної бригади СС було 5 полкових і 10 протитанкових 
гармат, 22 міномети різних калібрів, 40 станкових і 60 ручних кулеметів, 
більше 200 автоматів МР–40, 20 автомобілів, 36 мотоциклів, 9 радіостанцій, 
більше 2 000 гвинтівок радянського, німецького та чеського виробництва. 
Командні посади у бригаді зайняли як колишні офіцери Червоної Армії, так і 
російські емігранти. Реформована бригада мала у своєму складі чотири 
батальйони, кулеметну, штурмову, бойового забезпечення і автомобільну 
роти, артилерійські і мінометні батареї, унтер-офіцерську школу, два 
кавалерійських взводи, комендантський взвод, санітарну і господарську 
частини, саперний взвод,  взвод польової жандармерії [26, с.82-83].  

 При висвітлені історії 1-ї Російської національної бригади СС «Дружина» 
слід звернути увагу на події, пов’язані  із невдалою спробою формування на 
основі її підрозділів «1-ї гвардійської бригади РВА». В кінці квітня 1943 р. 
керівництво VI управління РСХА доручило російській групі осіб, яка 
співпрацювала з абвером та СД, взяти під своє командування полк СС, що 
формувався у Лужках. Вони мала здійснювати тиск на В. Гіля–Родіонова, 
дискредитувати його і усунути від командування. До цієї групи (комісії) 
увійшли російські емігранти брати Сергій і Микола Іванови, К.Г. Кроміаді, 
І.К. Сахаров, граф Г.П. Ламсдорф, а також архімандрит Гермоген і колишній 
бригадний комісар Червоної Армії Г.Н. Жиленков, який формально представ-
ляв Російську визвольну армію. Очолював групу штурмбаннфюрер СС 
Г. Шіндовскі [9, с.518-519; 12, с.120-121]. Всі вони раніше були причетні до 
створення під егідою абверу у березні 1942 р. в селищі Осінторф Вітебської 
області військового підрозділу «Сива голова» – «Граукопф» (Abwehr Abteilung 
203, Unternehmen «Graukopf»), відомого під пропагандистською назвою 
«Російська національна народна армія» (РННА) [8, с.147-148; 16, с.60-143]. 
Завдяки підтримці місцевих органів СД В. Гіль–Родіонов залишився на своїй 
посаді, але змушений був передати під командування прибулій з Берліна групі 
кілька підрозділів (всього від 300 до 500 чоловік) [15, с.164].   

Поряд з реформуванням бригади СС «Дружина» її підрозділи активно 
залучалися до проведення антипартизанських операцій. У травні 1943 р. 
В. Гіль–Родіонов брав участь в операції «Травневий жук», яка проводилася в 
Березинському, Бихівському, Кіровському та Климовицькому районах 
Могилевської області. До складу бригади під час проведення цієї операції 
включили роту латвійських поліцейських. Заслуговує особливої уваги участь 
бригади у великомасштабній антипартизанській операції «Коттбус», яка 
проводилася з 15 травня до 22 червня 1943 р. [12, с.142-144]. Безпосереднє 
керівництво операцією здійснював вищий начальник СС і поліції в Білорусії, 
бригадефюрер СС К. фон Готтберг. За даними зарубіжних істориків, які  



Labyrinths of Reality: Collection of scientifical works, Issue 6 (11). 2021 
 

66 

використовували донесення вермахту і СС, чисельність німецького угрупу-
вання становила 16 662 чоловіки [22, с.43-44; 23, с.102; 24, с.48]. В радянських 
джерелах стверджується, що операція тривала два місяці – з квітня по червень 
1943 р. і чисельність німецького угрупування становила від 62 до 80 000 
чоловік [27, с.223].   

Саме проти Борисівсько – Бегомельської партизанської зони була задіяні 
підрозділи «Дружини» В. Гіля–Родіонова, які при підтримці двох поліцей-
ських батальйонів СС наступали в загальному напрямку на Бегомль. Основне 
завдання В. Гіля–Родіонова полягало в тому, щоб спільно з групою «Північ» 
відновити функціонування дороги Докшиці – Лепель та прикривати її від 
можливих партизанських нападів [24, с.48.]. Операція «Коттбус» мала свої 
особливості. Бойові тактичні порядки оперативних груп формувалися у два 
ешалони: 1) перший, складався із суцільних ланцюгів солдатів, які мали 
прочісувати місцевість, виявляти місця розташування партизанів, скеровувати 
на них танки, авіацію; 2) другий складали мобільні підрозділи,  які повинні 
були знищувати партизанські центри спротиву на місці, а також при  виході 
партизанів з оточення [12, с.153]. Партизанські формування Борисівсько – 
Бегомельської зони налічували 8 тисяч 158 чоловік (44 партизанські загони) 
[19, с.208]. 29 травня 1943 р. підрозділи СС зайняли Бегомль, вибивши з міста 
партизанську бригаду «Залізняк», а есесівці бригади «Дружина» прорвалися 
до центральної бази цієї  партизанської бригади (один із її батальйонів 
захопив партизанський госпіталь і знищив поранених партизанів). До кінця 
червня 1943 р. Борисівсько – Бегомельська зона була повністю оточена і 
ліквідована [22, с.44]. В боях з партизанами під час операції підрозділи 
В. Гіля–Родіонова втратили не менше 200–250 чоловік вбитими і пораненими. 
Згідно німецьких даних було вбито у боях 6 087 партизанів, розстріляно 3 709, 
взято у полон 599 партизанів [12, с.162,175].  

Керівництво СС і поліції Білорусії довіряло В. Гілю - Родіонову настільки, 
що передало під контроль бригади плацдарм на річці Поня. Важливість цього 
плацдарму полягала в тому, що він вклинювався у північну частину 
Борисівсько – Бегомельської зони і заважав партизанам відновлювати 
втрачені позиції [23, с.102]. Однак влітку 1943 р. ситуація в бригаді почала 
різко змінюватися. Солдати і офіцери у своїй більшості почали усвідом-
лювати, що їхня спроба відродити Росію без більшовиків безповоротно 
провалилася. Бажання вижити будь-якою ціною, незважаючи на жертви, які 
прийдеться винести заради цього, почало оволодівати всіма без виключення.  
Подальші події засвідчили, що бригада СС на чолі з її командиром В. Гіль–
Родіоновим почала стрімко розкладатися [30, с.178]. Керівництво СД також 
почало висловлювати сумніви у здатності В. Гіль–Родіонова командувати 
бригадою. Бригадефюрер СС В. Шелленберг у своїх мемуарах зазначає, що 
він неодноразово попереджував про це Г. Гімлера, пропонуючи усунути 
В. Гіля–Родіонова від боротьби з партизанами [34, с.295]. 
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Сталінське керівництво СРСР уже в кінці 1941 р. розуміло, що проти 

партизанів будуть діяти не тільки німецькі війська, але й колабораціоністські 

формування із радянських громадян. Тому Москва почала використовувати 

для боротьби з ними нестандартні засоби боротьби. Починаючи з літа 1942 р. 

партизани почали вести серед них пропагандистську роботу й переманювати 

на сторону радянської влади [3, с.370-375; 20, с.94-95]. Із осені 1942 р. 

переговори із військовослужбовцями бригади СС «Дружина» вели пред-

ставники Полоцько – Лепельської партизанської зони, а з весни 1943 р. – 

партизанських бригад імені К. Ворошилова, Дубова, ім. Чапаєва, імені ЦК КП 

Білорусії, «Залізняк» [11, с.322-323]. У цьому напрямі активну діяльність 

почав проводити Бегомельський підпільний райком КП(б) Білорусії, що 

знаходився при бригаді «Залізняк». З 11 липня 1943 р. В. Гіль–Родіонов 

розпочав листування із командуванням цієї бригади (всього було 20 листів) 

про можливість переходу до партизанів, але вимагав гарантій. Командир 

бригади «Залізняк» І. Тітков 23 липня 1943 р. отримав розпорядження 

начальника Центрального штабу партизанського руху П. Пономаренка надати 

гарантії і посилити агітацію [12, с.200]. Командування бригади партизанської 

бригади «Залізняк» у своєму зверненні закликало всю бригаду СС «Дружина» 

перейти до партизанів. При цьому давалася гарантія – ніхто не буде 

арештований, крім осіб, яких вимагають ізолювати партизани. Всім офіцерам 

будуть відновлені  радянські військові звання, вони зможуть налагодити 

листування з родинами, оформити через ЦШПР грошові атестати. 

Біля села Будилівка 16 серпня 1943 р. І. Тітков особисто передав 

радіограму начальника ЦШПР П. Пономаренка командиру «Дружини» 

В. Гілю–Родіонову. В ній були визначено умови переходу до партизанів: 

1) бригада у повному складі, з озброєнням, складами боєприпасів, запасами 

продовольства, переходить у підпорядкування командування партизансь- 

кого з’єднання і зразу починає бойові дії проти німецьких окупантів; 

2) командування бригади передає у розпорядження партизанського штабу для 

передачі до суду начальника контррозвідки Богданова і гауптштурмфюрера 

СС, князя Святополка–Мирського; 3) якщо вимоги будуть дотримані, 

командування партизанського з’єднання надасть їм можливість «в боях 

спокутувати свою вину перед Радянською Батьківщиною і її народом» [12, 

с.208]. У відповідь В. Гіль–Родіонов 16 липня 1943 р. оголосив наказ по 

підрозділах 1-ї Антифашистської партизанської бригади (нову назву 

«Дружини» затвердили ЦК КП(б) і ЦШПР) в якому зазначалося: від цього дня 

бригаду називати «1-ша Антифашистська партизанська бригада; відмінити 

німецьке військове привітання і запровадити радянське; зняти всі фашистські 

знаки – свастики, черепи та інші [15, с.169].   

1-ша Антифашистська партизанська бригада зразу розпочала 17–

22 серпня 1943 р. успішні бої з німецькими військами за оволодіння 

Докшицями та станцією Крулевщина. Згідно звіту В. Родіонова після цих боїв 
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чисельність бригади становила: 106 офіцерів, 151 чоловік молодшого 

командного складу, 1175 рядових. Втрати бригади за цей період становили 

32 чоловіки вбитими і пораненими, 184 пропалими безвісті (в основному 

дезертири) [23, с.111]. Сам В. Родіонов був нагороджений радянським 

орденом Червоної Зірки і йому присвоїли військове звання полковника. 

Достатньо відзначити, що його партизанська бригада весною 1944 р. під час 

операції «Весняний празник» була фактично розгромлена, втратила 

1026 чоловік і перестала існувати, а В. Родіонов загинув у бою 14 травня 

1944 р. Його загибель у своїх мемуарах описує С. Штеєнберг: «Зимою 1943–

1944 р. триста вцілілих бійців бригади попали в оточення біля станції Зябки і 

були повністю знищені. Гіля (пораненого) застрелив один із його колишніх 

офіцерів зі словами «Собаці собача смерть!» » [35, с.152].  
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УВІЧНЕННЯ ПАМ’ЯТІ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ  

1917–1921 РР. ЯК СКЛАДОВА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 

ДЕРЖАВИ 

Політика національної пам’яті є невід’ємною складовою інформаційної 
політики держави. Адже, національна пам’ять виступає складовою самоіден-
тифікації та консолідації народів, що населяють Україну, в єдину політичну 
націю (громадянську спільноту) – український народ, є особливою моральною 
цінністю, суттєвим націо- та державотворчим ферментом. Відтворення та 
збереження колективної пам’яті про державотворчі традиції, цивілізаційні 
досягнення, тріумфи і трагедії, злети й падіння сприяє єднанню громадянства 
та мобілізації духовних сил і потенціалу українського народу, його 
утвердженню як рівноправного суб’єкта системи міжнародних відносин, 
збереженню державного ладу та територіальної цілісності України, творенню 
позитивного суспільно-політичного та морально-культурного поля буття 
української політичної нації. 

Основною метою політики національної пам’яті є утвердження у 
суспільній свідомості пам’яті про найбільш визначальні події та періоди 
історичного минулого, які суттєво вплинули  на процеси державотворення та 
цивілізаційного поступу українського народу. 

Серед таких періодів виняткове місце займає період Української 
революції 1917–1921 рр., коли вперше за багато століть українці заявили про 
себе як націю й збройно виступили за свободу та соборність своїх земель. У 
процесі розвитку революційних подій виникли перші форми національної 
державності – Українська Народна Республіка, Українська Держава гетьмана 
П. Скоропадського, Західноукраїнська Народна Республіка.  

Незважаючи на поразку Української революції, її здобутки є очевидними. 
Під впливом її ідей прискорився процес формування модерної української 
політичної нації, була реанімована традиція державності, на засадах якої 
відбувалася консолідація українства й розвивалася українська політична 
думка до кінця ХХ ст. Без перебільшення можна стверджувати, що підвалини 
сучасної незалежної України були закладені тою революційною добою. З 
огляду на це, звернення до історичних подій 1917–1921 рр. несе в собі 
величезний ідейно-політичний, виховний потенціал, може мати великий 
консолідуючий ефект, оскільки апріорі здатне викликати симпатії та 
підтримку різних політичних сил усіх без винятку регіонів України, адже 
поряд із досвідом вирішення національного питання у ході революції 
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накопичувався досвід розв’язання й наболілих соціально-економічних 
проблем. Саме тому серед пріоритетних напрямів державної політики пам’яті 
має бути утвердження в суспільній свідомості розуміння значення цього 
важливого, складного й драматичного періоду вітчизняної історії. 

Формування основних засад державної політики щодо увічнення пам’яті 
про події Української революції 1917–1921 рр. розпочалося на початку 1990-х 
років. Варто акцентувати увагу на об’єктивних труднощах цього процесу. 
Офіційна радянська історична концепція революційних подій 1917 р. 
базувалася на поняттях «Велика Жовтнева революція» та «Тріумфальна хода 
радянської влади» на теренах колишньої Російської імперії. Відповідно до 
цього «підганялися» й події на регіональному рівні, державотворчі прагнення 
народів представлялися суто в негативному світлі як буржуазно-
націоналістичні. В науковому обігу та інформаційному просторі не існу- 
вало поняття «Українська революція», а Центральна Рада, гетьманат 
П. Скоропадського, Директорія УНР трактувалися як антинародні режими. 
Кілька поколінь українців були виховані на таких знаннях. Впливав на цей 
процес і часовий чинник – майже не залишилося живих учасників та свідків 
тих подій, а в колективній пам’яті перевага належала іншим подіям, 
насамперед, рокам Другої світової війни. 

З огляду на це перші кроки центральної влади в питаннях відзначення 
подій Української революції 1917–1921 рр. були дуже обережними.  

Першими нормативними актами в цьому напрямі стали Постанова 
Верховної Ради України «Про відзначення 75-річчя Української демократичної 
революції 1917–1918 років» [1] та Розпорядження Президента «Про урочис-
тий вечір, присвячений 75-й річниці Четвертого Універсалу Центральної 
Ради» [2]. Показово, що і Верховна Рада, і президент апелювали до 
«громадської думки», підтримуючи ініціативу громадських організацій про 
доцільність відзначення цих ювілейних дат. Зокрема, у Постанові Верховної 
Ради зазначалося: «відзначення цієї дати на їх думку (на думку громадських 
організацій – авт.), могло б сприяти консолідації народу України, стверд-
жувало б на практиці принципи сучасної державної політики – виховувати 
історичною правдою» [1]. Тобто вищий орган влади України свідомо 
самоусувався від оціночних суджень, перекладаючи, таким чином, всю 
відповідальність на ініціативу громадських організацій. 

Водночас, очільники новоствореної незалежної держави розуміли 
необхідність підтвердження української державотворчої традиції. Так, у 
серпні 1992 р. Президент України Л. Кравчук, приймаючи клейноди від 
останнього Президента УНР в екзилі М. Плав’юка, підкреслював спадковість 
сучасної української державності з УНР. 

У перші роки незалежності України вітчизняні науковці проробили 
величезну роботу щодо вивчення досвіду Української революції 1917–1921 рр. 
У цей час було повністю змінено методологічні засади висвітлення 
революційних подій; до наукового обігу повернено термін «Українська 
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революція», широко вживаний активними учасниками революції; розпочалася 
кропітка робота щодо вивчення заборонених до того документів УНР, ЗУНР, 
гетьманату П. Скоропадського тощо; відповідно змінювалися тексти підруч-
ників. Паралельно проходив процес наповнення вітчизняного інформаційного 
простору фактажем і оцінками революційної доби 1917–1921 рр. та 
імплантації в суспільну свідомість їхньої значущості.  

Фактично 1990-ті роки були позначені протистоянням двох моделей 
пам’яті щодо революційних подій 1917–1921 рр. – радянської та національної. 
Це відбилося на політиці Президента України Л. Кучми, який намагався 
перетворити колишні радянські свята у нові українські й таким чином 
подолати конфлікт між радянською історичною ідентичністю та новою 
українською. Так, 7 листопада було визначено як день національного 
порозуміння та примирення. У ході дискусії з приводу доцільності святку-
вання 80-річчя Жовтневої революції Л. Кучма обґрунтував свою позицію 
таким чином: «Проголошення 7 листопада на законодавчому рівні, ще раз 
наголошую – на законодавчому рівні, днем взаєморозуміння та примирення 
свідчило б, на мою думку, про рівень цивілізованості нашої держави, мудрості 
її народу» [3, с.275-276].  

Ні Президент України, ні Верховна Рада України не ухвалили норма-
тивних актів щодо відзначення 80-річчя Української революції 1917–1921 рр. 
Натомість Верховна Рада України 4 квітня 1997 р. прийняла Постанову «Про 
заходи по відзначенню 80-річчя українського парламентаризму». Постанова 
передбачала проведення відповідних заходів, при цьому Центральна Рада, як 
перший український парламент, у документі не згадувалася [4]. 

Поступово позиції національної моделі пам’яті скріплювалися. У січні 
1999 р. Л. Кучма своїм указом встановив 22 січня як День соборності України 
[5]. До наступної ювілейної дати революційної доби з’явилася Заява 
Верховної Ради України «Про 85 річницю видання IV Універсалу Центральної 
Ради Української Народної Республіки», в якій ця подія визначалася 
«міжнародно-правовою основою майбутньої незалежної державності України, 
остаточно реалізованою у серпні 1991 року» [6]. Л. Кучма видав Указ «Про 
відзначення 85-ї річниці проголошення Акта злуки», де вперше Кабінет 
Міністрів України зобов’язувався затвердити план заходів щодо святкуван- 
ня [7]. За президенства Л. Кучми вперше на державному рівні відбулося 
вшанування Героїв Крут. 24 січня 2003 р. у зв’язку з 85-річчям бою він видав 
розпорядження «Про вшанування пам’яті Героїв Крут» [8]. 

Суттєві зрушення в державній політиці увічнення пам’яті Української 
революції 1917–1921 рр. відбулися за президенства В. Ющенка. Цей період 
відзначився тим, що було видано найбільшу кількість нормативних актів, які 
започатковували нову традицію відзначення конкретної події або вшанування 
пам’яті видатного діяча цього періоду. Указ Президента України від 16 травня 
2005 р. «Про увічнення пам’яті видатних діячів Української Народної 
Республіки та Західно-Української Народної Республіки» зобов’язував 



Labyrinths of Reality: Collection of scientifical works, Issue 6 (11). 2021 
 

73 

Кабінет Міністрів України разом із Національною академією наук розробити 
та затвердити 5-річний план заходів щодо увічнення пам’яті видатних діячів 
УНР і ЗУНР [9]. 

Однак на тлі протистояння між президентом і прем’єр-міністром уряд 
В. Януковича, окрім Розпорядження «Про підготовку та відзначення 90-річчя 
утворення першого Уряду України» [10], не здійснив якихось помітних кроків 
у реалізації Указу Президента. Це змусило останнього видати новий Указ 
«Про заходи з відзначення 90-річчя подій Української революції 1917– 
1921 років та вшанування пам’яті її учасників» [11]. Цей Указ від поперед-
нього відрізнявся ширшим переліком вшановуваних діячів і подій, а також 
конкретизував завдання органам виконавчої влади щодо реалізації пропоно-
ваних заходів. Окремим Указом Президента України акцентувалася увага 
суспільства й на Дні соборності України [12]. 

За президенства В. Ющенка невід’ємним елементом формування полі-
тики історичної пам’яті став бій під Крутами. У 2005 р. за його ініціативою 
почав розроблятися проект меморіально-музейного комплексу «Пам’яті 
Героїв Крут» поблизу однойменного населеного пункту. Меморіал було 
відкрито 25 серпня 2006 р. У 2008 р. на державному рівні відзначалася 90-та 
річниця бою під Крутами. У зв’язку з цим було видано Указ Президента 
України, яким передбачалося проведення відповідних заходів [13]. У межах 
святкування 90-ї річниці меморіал «Пам’яті Героїв Крут» було доповнено 
сімома вагонами і відкритою залізничною платформою військового ешелону, 
стилізованою під платформи початку ХХ ст. Протягом своєї каденції 
В. Ющенко щороку видавав укази, присвячені Дню пам’яті Героїв Крут.  

Таким чином, заходи В. Ющенка зробили пам’ятевий наратив Україн-
ської революції 1917–1921 рр. невід’ємною складовою державної інформа-
ційної політики, сприяли імплементації в свідомість широкого загалу почуття 
поваги до її діячів. 

Певна кореляція засад державної політики пам’яті відбулася за 
наступного Президента України В. Януковича. Змінилася інтерпретація Дня 
Соборності України. 30 грудня 2011 р. В. Янукович видав указ, згідно з яким 
було скасовано указ Л. Кучми 1999 р. про встановлення Дня Соборності 
України 22 січня та указ В. Ющенка 2005 р. про встановлення Дня Свободи 
22 листопада, присвяченого подіям Помаранчевої революції, водночас 
оголосивши 22 січня Днем Соборності та Свободи України [14]. В. Янукович 
також замінив щорічні укази президента про відзначення річниці подвигу 
Героїв Крут на звернення до українського народу у день пам’яті Героїв Крут. 
Водночас, слід зазначити, що попередня політика В. Ющенка дала свої 
результати. Керівництво країни не могло ігнорувати зростаючий інтерес 
суспільства до цієї події. 16 травня 2013 р. Верховна Рада України ухвалила 
постанову «Про відзначення подвигу героїв бою під Крутами» [15]. 

Після перемоги Революції Гідності новообраний Президент України 
П. Порошенко повернувся до моделі історичної політики, яку проводив 
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В. Ющенко. Базовими засадами державної пам’ятевої політики стала повна 
відмова від радянського наративу, прийняття «декомунізаційних» законів. 
Згідно з Законом «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за 
незалежність України у ХХ столітті» (2015 р.) борцями за незалежність 
визнано членів усіх органів влади УНР, Української Держави (Гетьманату), 
ЗУНР, Східно-Лемківської Республіки, Гуцульської Республіки, а також їх 
військові й мілітарні формування, політичні партії та громадські організації, 
які боролися у цей час за здобуття і захист незалежності, повстанські й 
партизанські загони, що діяли з цією ж метою [16]. 

У перші два роки президенства П. Порошенко видав низку указів, 
присвячених подіям революційної доби 1917–1921 рр. Одним із перших став 
Указ «Про День Соборності України» від 13 листопада 2014 р., згідно з яким 
22 січня визначалося як День Соборності України. Відповідно попередній 
указ В. Януковича від 30 грудня 2011 р. втрачав чинність [17]. Було також 
видано окремі укази президента щодо вшанування Січових Срільців, 
М. Грушевського та ін. діячів Української революції.  

22 січня 2016 р. ухвалено Указ Президента України «Про заходи з 
відзначення 100-річчя подій Української революції 1917–1921 років» [18].  
У порівнянні зі всіма попередніми президентськими указами, цей указ 
передбачав наймаштабніше відзначення подій Української революції. 2017 рік 
проголошено Роком Української революції 1917–1921 рр. Указом передбачено 
проведення протягом 2017–2021 рр. цілого комплексу заходів із вшанування 
пам’яті подій початку ХХ ст. Зокрема, планувалося встановлення пам’ятників 
і пам’ятних знаків, проведення тематичних виставок архівних документів, 
речових пам’яток і фотоматеріалів, а також оновлення діючих експозицій 
музеїв, публікація наукових праць, збірок документів і матеріалів, енцикло-
педичних, довідкових та інших видань, присвячених 100-річчю подій 
Української революції 1917–1921 рр. На виконання указу президента Кабінет 
Міністрів України затвердив розроблений Українським інститутом 
національної пам’яті проект розпорядження щодо плану заходів з відзначення 
100-річчя подій Української революції 1917–1921 рр. та вшанування пам’яті її 
учасників на період до 2021 р. [19].  

Практична реалізація цих заходів відбувалася протягом ювілейних п’яті 
років – 2017–2021 (й триває зараз). До цього долучалися крім органів 
центральної влади й органи місцевих адміністрацій, наукові та освітні установи, 
провідні науковці, громадські організації тощо. Тематика доби Української 
революції стала невід’ємною складовою вітчизняного інформаційного простору 
та державного пам’ятевого наративу. Водночас, соціологічні опитування 
свідчать, що події та діячі цього періоду залишаються маловідомими для 
значної частини громадян України. Попри політику центральної влади, 
спрямованої на уніфікацію пам’яті про революцію, на регіональному рівні 
певною мірою зберігаються відмінності в її інтерпретації. Тому серед основних 
завдань державної політики пам’яті залишається імплементація в суспільну 
свідомість національних цінностей доби Української революції 1917–1921 рр.    
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МІСЦЕВИЙ РЕФЕРЕНДУМ: ШЛЯХОМ ДО 

БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ ДЕМОКРАТІЇ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ 

Розбудова місцевого самоврядування як однієї з фундаментальних основ 

народовладдя пов’язується зі зростальною роллю способу життєдіяльності 

місцевої громади й формуванням політичної свідомості. Однак, місцеве 

самоврядування вже тривалий час знаходиться у процесі реформування, що 

безумовно, негативно впливає на стабільність відносин на цій ланці державо-

творення. Саме тому, важливо надати оцінку його призначення, функцій та 

здійснення аналізу задля пошуку шляхів покращення ефективності реалізації 

цього інституту демократії.  

Перед органами місцевого самоврядування стоять задачі щодо виконання 

одночасно функцій управління справ на досягнення оперативних завдань та 

розробка й досягнення стратегічних цілій, спрямованих на стабільне 

покращення якості та рівня життя громади. 

Черговий крок у напрямку реформи місцевого самоврядування (децент-

ралізація) був зроблений у рамках реалізації конституційної реформи, старт 

якої було покладено прийняттям Концепції реформування місцевого самовря-

дування та територіальної організації влади та Плану заходів її реалізації 

[1,2,3]. Подальшими важливим кроками нормативно-правового забезпечення 

задля вирішення поставлених задач, було прийняття законів: «Про засади 

державної регіональної політики», «Про співробітництво територіальних 

громад», «Про добровільне об’єднання територіальних громад». 

Розвиток інституту демократії показує, що структури громадянського 

суспільства вибудовуються за рухом знизу, складаючись з незалежних 

суб’єктів взаємної дії як рівні та вільні між собою та з державою, що не 

можливо створити за наказом держави. Країни пострадянського простору, 

зокрема Україна, є яскравими прикладами реакції на постійне ігнорування 

інтересів суспільства, яке в силу об’єктивних причин знаходиться у конфлікті 

з державною управлінською елітою, результатом чого відбулися революції. 

Все це є проблемою як на державному рівні та й істотно на локальному рівні, 

знаходячи своє відображення на рівня місцевого самоврядування. Саме тому 

важливим є створення законодавчих й політичних умов задля забезпечення 
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дієвих інструментів реалізації громадянами участі у прийняті рішень 

місцевого значення.  

Найбільш сталою формою участі громадян у місцевому самоврядуванні  
є звернення громадян, але є вкрай неефективним для прийняття органами 
місцевого самоврядування рішень загального значення, зокрема при розробці 

програмного забезпечення.  
Наступною формою залучення населення у прийняті рішень місцевого 

значення, якій останнім часом все більш приділяють значення, можна 

зазначити – громадські слухання, під час яких представники органів місцевого 
самоврядування, органів виконавчої влади, неурядових організацій, суб’єктів 
господарювання та громадяни мають можливість висловити пропозиції та 
обговорити їх (ст. 13 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні») [4]. Громадські консультації рекомендовані Кабінетом Міністрів 
України задля залучення громадян до участі в управлінській діяльності та їх 
інформування про діяльність органів владних повноважень «у формі 

публічного громадського обговорення, електронних консультацій з громадсь-
кістю (безпосередні форми) та вивчення громадської думки (опосередкована 
форма)» [5]. Консультування з населенням закріплено й у Європейській хартії 

місцевого самоврядування [6] та у Рекомендаціях 113(2002) [7] про застосу-
вання ст.3.2 Хартії як процедуру за якою населенню пропонується висловити 
думку, але яка не є обов’язковою для органів місцевого самоврядування, які 
приймають остаточне рішення. Зокрема, відповідно Додаткового протоколу 

до Європейської хартії місцевого самоврядування (2009) [8] у процесах 
планування та прийняття рішень з метою реалізації права участі у справах 
місцевого самоврядування наголошено  про необхідність консультування. 

Найбільш перспективною формою участі громадян у вирішені питані 
місцевого значення, яка нажаль досі не отримала гідного розвитку – є 
місцевий референдум. Європейська хартія місцевого самоврядування також 

не виключає звернення до загальних зборів громадян, референдуму або іншій 
формі прямої участі громадян, що також підтверджується у Рекомендаціях 
113 (2002), щодо застосування ст. 3 Хартії підкреслено, що у разі прийняття 
рішення по важливим питанням, що представляють значний інтерес для 

громади слід по можливості проводити референдум, проведення якого гаран-
товано, як засіб забезпечення права громадян на участь у самоуправлінні. 

Являючись дієвою формою участі населення в управлінні справам 

місцевої громади не отримав широкого застосування в Україні, що значно 
знижує ефективність публічного управління на місцевому рівні. Підтверд-
женням цього є статистичні данні щодо кількості ініційованих та проведених 

місцевих референдумів за період дії закону України «Про всеукраїнський та 
місцеві референдуми» [9]. Низький рівень безпосередньої участі громадян у 
місцевому самоврядуванні являє найкращим показником наявного конфлікту 
інтересів власті та суспільства. Однією з причин відсутності взаємодії є 

відсутність розвинутих інститутів громадянського суспільства покликаних 
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слугувати ефективними формами  взаємодії громади та органів місцевого 
самоврядування. В умовах пасивності громадян у питаннях, що стосуються 
місцевого самоврядування, участі у публічному адмініструванні та здійснення 

контролю за діяльність органів місцевого самоврядування.  
З визнанням рішенням Конституційного суду України закон «Про 

всеукраїнський референдум» [10] неконституційним склалась ситуація з 

відсутністю правового забезпечення реалізації конституційного права 
громадян на пряме волевиявлення шляхом участі у місцевому референдумі, 
передбаченого ст. 38, 69 Конституції України [11] та ст. 7 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» [4]. 

Місцевий референдум є певним досягненням прояву безпосередньої 
демократії на місцевому рівні, за допомогою якого органи владних 
повноважень об’єктивно отримують волю населення (громади), а з іншого 

боку – населення має можливість виявити вволю у вирішенні питань місце-
вого значення, та безпосередньо прийняти рішення. Саме запровадження 
інституту місцевого референдуму для розв’язання найбільш важливих питань 

місцевого значення повинно стати частиною захисту конституційних прав 
громадян та кроків спрямованих на розвиток інститутів громадянського 
суспільства та правової держави. 

В зв’язку з цим, за останні роки неодноразово здійснювалися спроби 

відновлення правового врегулювання відносин щодо реалізації громадянами 
безпосередньої демократії у формі волевиявлення та прийняття рішень на 
місцевих референдумах, зокрема розробка та внесення проектів законів «Про 

референдуми» (ініціатор Є.В. Мураєв) [12], «Про всеукраїнський та місцеві 
референдуми за народною ініціативою» (ініціатори В.І. Німченко, Т.Р. Козак) 
[13], «Про місцевий референдум» (ініціатор В.Г. Нестеренко) [14], «Про місцевий 

референдум» (ініціатор О.П. Бойко, О.В. Ледовських, О.О. Гончаренко) [15], «Про 
місцевий референдум» (ініціатор О.Ю. Вілкул, Д.Ю. Шпенов) [16]. З останніх 
подій необхідно зазначити, що засіданні Робочої групи з розробки проектів 

законів з питань народовладдя, презентовано концепцію законопроекту про 
місцевий референдум [17]. 

Референдум як форма безпосередньої участі населення у вирішення 

важливіших питань політичного, соціально-економічного життя суспільства 
як на державному так й на місцевому рівні є одним з визначних досягнення 
демократичного розвитку суспільства. Загалом істотно, що референдум є 
результатом розбудови громадянського суспільства та розвитку демокра-

тичних форм управління, тому однією з актуальних завдань в умовах 
українського сьогодення є як найшвидше здійснити заходи на «реабілітацію» 
безпосередньої демократії та її впровадження у повсякденне політичне життя, 

особливо на рівні місцевого самоврядування. 
Данна проблема потребує комплексного рішення, яке передбачає особли-

вості конкретної громади (місцевого суспільства), організацію розвитку 
активності громади та формування ефективної співпраці представ-ників 
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громади та органів місцевого самоврядування у сфері вирішення питань 
місцевого значення. Важливим напрямком встановлення відкритого діалогу 
між органами місцевого самоврядування та населення є розробка та реалізація 

інформаційної політики, що спрямована на формування інформаційного 
суспільства. 

Подолання ситуації, що склалась на сьогодні в Україні, на шляху 

розвитку правової демократичної держави неможливо без децентралізації 
владних повноважень та ресурсів на користь місцевого самоврядування, а 
також розвитку громадської активності, усвідомлення можливостей громадян-
ського суспільства за умовою повної самоідентифікацією з його інституціями, 

що на пряму пов’язано з підвищенням рівня політичної, правової та громадян-
ської культур населення. 
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НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАВСТВА В КОНТЕКСТІ ПРОТИДІЇ 

ДЕСТРУКТИВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ АГЕНТІВ ВПЛИВУ 

В умовах сучасних глобальних та регіональних протистоянь, деструк-

тивних комунікативних впливів, зіткнення різновекторних національних 

інтересів, поширення інформаційної експансії та агресії, підривної діяльності 

агентів впливу (агентів іноземних держав) захист національних інтересів та 

забезпечення національної безпеки стають пріоритетними стратегічними 

завданнями сучасних держав. 

Сучасні зовнішні деструктивні впливи та внутрішні руйнівні процеси, 

породжені, в тому числі, діяльністю агентів впливу (іноземних агентів) 

вимагають комплексного вивчення досвіду іноземних країн в аспекті протидії 

такій діяльності. 

Досвід США у боротьбі з іноземними агентами для нас є найбільш 

актуальним, адже саме там діє найбільш розроблене законодавство в цій 

сфері, де подібна діяльність регулюється Законом про реєстрацію іноземних 

агентів (Foreign Agents Registration Act, FARA). Необхідно зазначити, що 
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даний Закон був прийнятий ще в 1938 році у відповідь на пропаганду, яку 

вела Німеччина напередодні Другої світової війни і після низки змін, 

найбільш суттєві з яких відбулися в 1966, 1995 і 2007 році, він набув сучасної 

конфігурації і став дієвим інструментом боротьби з лобіюванням іноземних 

політичних інтересів [2]. Саме після змін до Закону в 1966 році фокус його 

змістився з політичної пропаганди в сторону політичного лобізму [3,8]. 

Також, діяльність іноземних агентів в США регулюється Параграфом 951 

розділу 18 Кодексу США. Відповідно до якого, особи, що працюють на 

території США під контролем іноземних урядів, зобов’язані повідомляти 

генерального прокурора США про свою діяльність (правило не розповсюд-

жується на дипломатів). Порушникам загрожує штраф (розмір не вказується) 

або тюремне ув’язнення строком до 10 років. Можливе застосування обох мір 

покарання одночасно [9]. 

Цікавим для розгляду є досвід Російської федерації де в липні 2012 року 

Держдума РФ прийняла поправки до низки законів, які ввели в російське 

законодавство поняття ―іноземний агент‖ і врегулював порядок діяльності 

таких організацій на території Росії [7].  

Відповідно до законодавства РФ під поняття ―іноземний агент‖ потрап-

ляють російські некомерційні організації, які отримують кошти та інше майно 

від іноземних держав, їхніх державних органів, міжнародних та іноземних 

організацій, іноземних громадян, і які беруть участь, в тому числі в інтересах 

іноземних джерел, у політичній діяльності, що здійснюється на території 

Російської Федерації. Також зазначається, що некомерційна організація бере 

участь у політичній діяльності, якщо незалежно від цілей і завдань, які 

закріплені у неї в статуті, вона бере участь в організації і проведенні 

політичних акцій з метою впливу на прийняття державними органами рішень, 

спрямованих на зміну їхньої державної політики, а також у формуванні 

громадської думки в зазначених цілях [7]. 

Що ж стосується ситуації довкола врегулювання діяльності іноземних 

агентів в Україні, то в нас вже були спроби боротьби з іноземними агентами і 

законодавчого ―створення‖ іноземних агентів. В 2014 році в пакеті так званих 
―законів 16 січня‖ було прийнято законопроект ―Олійника-Колісніченко‖ № 3879, 

яким вносились зміни до Закону України ―Про громадські об’єднання‖. 

Законом передбачалось, що громадське об’єднання вважається іноземним 

агентом, якщо для забезпечення своєї діяльності отримує гроші або майно від 

іноземних держав, їх державних органів, іноземних неурядових організації, 

міжнародних неурядових організацій, іноземних громадян, а також бере 

участь, в тому числі в інтересах іноземних джерел, в політичній діяльності на 

території України. Слід зазначити, що вже в лютому 2014 року Верховна Рада 

прийняла закон, яким було скасовано більшість законів, прийнятих 16 січня 

2014 року, в тому числі законодавчі зміни, які прирівнювали громадські 

організації, які отримують кошти з-за кордону, до іноземних агентів [1].  
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З 2017 року законодавці неодноразово поверталися до цього питання 

(законопроекти: № 6674 від 10 липня 2017 року про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо забезпечення відкритості для суспільства 

інформації про фінансування діяльності громадських об’єднань та викорис-

тання міжнародної технічної допомоги та № 6675 від 10 липня 2017 року про 

внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення відкритості 

для суспільства інформації про фінансування діяльності громадських 

об’єднань та використання міжнародної технічної допомоги (включені до 

порядку денного 20 березня 2018 року і 07 лютого 2019 року відповідно), 

ініціатор – Президент України Петро Порошенко; № 8501 від 20 червня  

2018 року про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

прозорості та відкритості інформації про діяльність благодійних організацій 

та громадських об’єднань, які отримують фінансування від іноземних держав 

та іноземних неурядових організацій, поданий на розгляд до Верховної ради 

за ініціативою Народного депутата України Сергія Тарути) [4].  

Наразі, ми можемо спостерігати, що у 2020 році законодавці знову 

повернулися до вирішення питання з протидії деструктивній діяльності 

агентів впливу (іноземних агентів) в Україні. Так, у квітні 2020 року народним 

депутатом України Федором Христенко було зареєстровано та подано до 

Верховної ради законопроект № 3326 про внесення змін до Закону України 

―Про очищення влади‖ (щодо недопущення зовнішнього впливу на інтереси 

держави) [5], а вже в травні 2020 року народний депутат України Олександр 

Дубінський подав законопроект № 3564 про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України (щодо прозорості діяльності громадських об’єд-

нань з іноземною підтримкою) [6]. 

У законопроекті № 3564, зокрема, передбачено внесення зміни до 

Господарського кодексу України та Законів України: ―Про громадські 

об’єднання‖, ―Про благодійну діяльність та благодійні організації‖ та ін., за 

якими, в тому числі, передбачається ввести окреме поняття для громадських 

об’єднань та благодійних організацій, які отримують фінансову підтримку 

більше ніж на п’ятдесят відсотків від загального обсягу фінансування, від 

іноземних держав, державних органів іноземних держав, іноземних неурядо-

вих організацій, міжнародних та іноземних організацій, а також від іноземних 

громадян [4].  

Не зважаючи на низку спроб законодавчо ―створити‖ іноземних агентів в 

Україні, практичного втілення в життя у вигляді законодавчих актів вони поки 

що так і не дістали (за винятком хіба що 2014 року), внаслідок чого практичні 

механізми протидії агентам впливу залишаються відсутніми. 

Підсумовуючи, слід зазначити, що сфери діяльності агентів впливу 

(іноземних агентів), організаційні форми їх роботи та статуси роблять майже 

неможливим створення надійної системи протидії.  



Labyrinths of Reality: Collection of scientifical works, Issue 6 (11). 2021 
 

83 

В рамках пошуку найбільш прийнятного способу імплементації дієвого 

механізму протидії деструктивній діяльності агентів впливу (іноземних 

агентів) з наданням таким особам та організаціям в Україні відповідного 

юридичного статусу, необхідно внести зміни до деяких законодавчих актів та 

запровадити в Україні міжнародну практику щодо забезпечення прозорої 

діяльності громадських об’єднань з іноземною підтримкою (фінансуванням), а 

також запровадити додаткові категорії осіб, яким забороняється обіймати 

посади, пов’язані із виконанням функцій держави або місцевого самовряду-

вання. 
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ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ  

НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ 

XXI століття характеризується новими науковими внесками в державну 
управлінську практику: розпочався пошук нових ефективних моделей 
врегулювання конфліктів інтересів на державній службі. В даному випадку ми 
говоримо про сучасні моделі, що сприятимуть боротьбі з корупцією.  

Однією зі сторін багатогранного явища, боротьби з корупційними 
проявами, є вирішення проблеми «конфлікту інтересів» у публічній сфері. 

Як відзначають європейські науковці, на перший погляд, – поняття 
«конфлікт інтересів» є чітко зрозумілим поняттям, адже ми говоримо про 
інтереси та конфлікти [4, с.112]. Але останні зміни, що відбулися на 
міжнародній світовий арені переформатували трактування поняття «конфлікт 
інтересів». Поняття «конфлікт інтересів» є одним з найбільш складних та 
багатозначних понять [5, с.35] й зустрічається в міжнародному законодавстві 
про державну службу та в нормативно-правових актах різних держав. 

Визначення поняття «конфлікт інтересів» пропонується різними міжна-
родними організаціями, державами які прийняли закони відносно запобігання 
конфлікту інтересів, наприклад Китай та Канада. Але кожна міжнародна 
організація та держава трактує дане поняття виходячи з власних особливостей 
організації чи державного устрою. Виходячи з цього зазначимо, що на 
конфлікт інтересів впливають правові елементи та політичні актори, – тому 
універсального визначення не існує. 

Зауважимо, що особисті інтереси державного службовця – це сукупність 
інтересів, що притаманні конкретній особі її суб'єктивним поняттям та 
власним потребам [6, с.22]. Міжнародне право позиціонує механізми виявлен-
ня конфлікту інтересів на державній службі як важливий механізм протидії 
корупції. Саме конфлікт інтересів є одним з елементів корупційних схем, саме 
впровадження чітких механізмів врегулювання конфліктів інтересів на 
державній службі дасть можливість зорієнтувати діяльності державних 
органів протидіяти таким схемам. 

У тексті Конвенції ООН безпосередньо термін «конфлікт інтересів» не 
використаний, проте, суть його з достатньою впевненістю виражається 
подібними за смисловим навантаженням виразами, зокрема: «колізія 
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інтересів», «суперечності інтересів». Пунктом 4 статті 7 Конвенції ООН 
передбачено положення, відповідно до якого, кожна держава, погоджуся з 
базовими принципами внутрішнього законодавства, має прагнути до 
створення, підтримки і зміцнення систем, що сприяють попередженню 
виникнення конфлікту інтересів [10]. 

На жаль конфлікт інтересів, в більшості держав не є об'єктом юридичної 
сфери, і не відображається на законодавчому рівні. В таких випадках, 
актуальність конфлікту інтересів у тій чи іншій державі, постає у випадку 
відкритої корупції та зловживаннями посадових обов’язків. Американські 
науковці акцентують увагу на тому, що саме в тих державах, де відбувається 
становлення економічної моделі розвитку держави, – найбільш поширена 
проблема конфлікту інтересів. Номінально в нашій державі проводяться 
антикорупційні реформи, але фактично вони не досягають кінцевого 
результату,  тобто, конфлікт інтересів переходить в латентну фазу. 

Відповідно до останніх досліджень, результатом яких є висновок, що 
розуміння корупції як фактору недоліків законодавчої сфери держави, які не 
врегульовують конфлікти інтересів державних службовців. На міжнародних 
конференціях, надаються поради, державам з «несталою демократією», щодо 
процесу та впровадження нових механізм подолання корупції й таким чином, – 
зниженню коефіцієнта конфлікту інтересів. Впровадження дієвих механізмів, 
дає можливість державі мінімізувати наявність корупційних схем в державних 
органах влади. 

Конфлікт інтересів ставить під загрозу цінності інституту державної 
служби, вражаючи організаційні, правові та моральні основи держави. При 
конфлікті інтересів : 

– публічні інтереси замінюється приватними інтересами; 
– підлягають сумніву «правління закону» й вимога законності; 
– порушуються принципи толерантності, рівності й прозорості на користь 

приватних інтересів державних службовців, які володіють секретним і 
привілейованим доступом до публічних ресурсів (матеріальним, фінансовим, 
інформаційним [1, с.215]. Конфлікт інтересів на державній службі неминуче 
веде до приватизації держави приватними особами.  

Впровадження механізмів подолання корупційних схем має проблему не 
ефективного застосування таких міжнародних практик і створення універ-
сальних моделей різними типами корупційних ринків, що складаються з 
максимального і мінімального співвідношень трьох вимірів: якості інститутів, 
ступеня державного регулювання й охоплення державного регулювання [1, 
с.215]. Таким чином, створюється корупційний ринок де витоками корупції є 
різні фактори, різна динаміка й ефективність контролю корупційної поведінки 
чиновника. 

Тому постає питання актуальності і впровадження антикорупційних 
реформ наприклад як в Канаді. У 1993 р. в Канаді з ініціативи парламенту 
була створена Transparency International – для боротьби з корупцією. 12 грудня 
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2006 р. була отримана королівська санкція на закон, прийнятий парламентом 
Канади «Про правила дій в ситуації конфлікту інтересів, обмеження на 
фінансування виборчих компаній і заходи щодо забезпечення адміністра-
тивної прозорості, нагляду і підзвітності» (Federal Accountability Act3) [8], 
іменований надалі «Закон про відповідальність уряду». Разом з тим, в 2006 р. 
був прийнятий Кодекс правил поведінки при конфлікті інтересів для 
державних службовців (Conflict of interest and PostEmployment Code for Public 
Office Holders and the Values and Ethics Code for and the Public Service). 

Правові заходи протидії корупції в Канаді спрямовані на: 
1) підвищення контрольної функції парламенту; 
2) підвищення відповідальності й професіоналізму уряду; 
3) прозорість діяльності уряду; 
4) створення сприятливого клімату для життєдіяльності суспільства і 

бізнесу [9].  
В свій час, американський науковець Меріле Гріндл запропонувала 

концепцію «Good Enough Governance». Суть цієї концепції полягає в тому, що 
державне управління - це функція політичного режиму, тому цілі державного 
управління повинні в першу чергу сприяти стійкості режиму [3, с.83]. «Good 
governance» не може бути реалізована коли держава знаходиться на перетині 
дефіциту ресурсів, прослідковується наявність корупційних схем та  конфлікт 
інтересів, які становлять частину прийняття політичних рішень. 

Впровадження такого концепту можливо лише за тієї умови, коли 
використовується етичний кодекс службовців й відбувається регулювання 
конфлікту інтересів за допомогою Integrity-based models. В даному випадку ми 
говоримо про держави з конкурентним інституціалізованим режимом, 
відповідними реформа, що регулюють корупцію за допомогою законодавства. 

Головний наслідок конфлікту інтересів – зниження якості виконання 
посадових функцій, зниження значущості різних державних й громадських 
сфер, ігнорування публічних інтересів. Попередження конфлікту інтересів 
сприяє якісному здійсненню державних повноважень [2, с.98]. 

В свій час недоліки корупційних схем призвели до урядових криз в таких 
державах як Бразилія, Італія, Японія. В деяких державах чітко діє принцип 
розділення політики та бізнесу, з їх точки зору, якщо відбувається поєднання   
державної посади та приватного підприємництва, – то це є перший показник 
конфлікту інтересів. Наприклад в Німеччині, коли державний службовець має 
бажання зайнятися будь-якою іншою роботою йому потрібен дозвіл вищих 
службових інстанції. Також державні службовці не мають права займатися 
будь-якою підприємницькою діяльністю навіть через довірених осіб й у тому 
числі за допомогою принципу фаворитизму та непотизму.  

Також, існують приклади, коли високопосадовці в Сполучених Штатах 
Америки, взагалі не мають права отримувати додаткові доходи окрім 
заробітної плати, тому що це не входить за межі їх службових обов’язків. 
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Щодо України, то відповідно до Статті 1 Закону України «Про запобі-
гання корупції»: «Потенційний конфлікт інтересів – наявність у особи 
приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи 
представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи 
неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій 
під час виконання зазначених повноважень» [6]. 

Відповідно до вище відзначеного, в науковій літературі конфлікти 
інтересів відзначають як різновид корупції. Ми вважаємо, що відповідно до 
сучасних умов - це два різних поняття. У той час як конфлікт інтересів сам по 
собі не рівнозначний корупції, все частіше звучать думки, що конфлікти між 
приватними інтересами й громадськими обов'язками державних / муніци-
пальних чиновників у разі неякісного управління можуть призводити до 
корупції. З цим погоджується й Рада Європи, таке поняття як «конфлікт 
інтересів», проходить по лінії кордону з корупцією, махінаціями та іншими 
видами неетичної поведінки.  
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FORMATION OF THE INNOVATIVE EDUCATIONAL SPACE  

OF THE TERRITORIAL COMMUNITY IN THE CONDITIONS 

OF DECENTRALISATION 

The theme is in line with the purpose of the sectoral education reform of 

Dnipropetrovsk Oblast, which aim is to increase the potential of the Ministry of 

Internal Affairs in the context of monitoring of the Ministry of Regional 

Development. The subject of the research, which is being introduced, done and 

planned to be implemented at the Department of Management and Project 

Management of the Dnipropetrovsk Regional Institute for Public Administration is 

«Development of amalgamated territorial communities and enhancement of their 

capacity» and «Innovative tools for investment and  infrastructure development of 

the amalgamated territorial communities». 

The aim of the investigation is to provide theoretical and methodological 

substantiation for the formation of the innovative educational space of the territorial 

community under decentralization. 

The object of the research is processes of interaction between public 

authorities, territorial communities, educational institutions, civil society 

institutions, business and other stakeholders during formation  educational space of 

the territory. 

The subject of the research is the processes of formation of the innovative 

educational space of the territorial community in the conditions of decentralization. 

The material of the study (investigation) is  

– The Constitution and Laws of Ukraine, 

– Provisions of the European Charter of Local Self-Government with the 

following principles: rule of law; openness; transparency and public participation; 

– Subsidiarity; 

– Accessibility of public services; 

– Accountability and control of local self-government bodies and officials to 

the territorial community; 

– Control of local self-government bodies by the executive authorities in 

matters of compliance with the Constitution and laws of Ukraine; 

– Legal, organizational and financial capacity of local self-government; 

– State support for local self-government; 

– Partnerships between the state and local self-government; 

– Sustainable development of territories. 
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The key source of economic growth for countries, organizations, individuals is 
potential for knowledge development and innovation. It is scientific and 
technological progress in combination with technology, science, economics and 
management are the most important indicators of economic development. Providing 
quality educational services, improving the efficiency of educational institutions, 
particularly acute for Ukrainian communities after the start of implementation the 
process of decentralization of power and the implementation of the process of 
voluntary association of communities [1]. 

For Ukraine, the innovation strategy is considered politically important a lever 
that can not only stop destructive processes, but also contribute to the increase 
innovation potential of society, which is the ability of functioning create systems, 
perceive innovations and get rid of obsolete in a timely manner [2]. 

Significant attention is paid to the problem of innovative development, as 
evidenced by the strong regulatory framework governing innovation in Ukraine: the 
Law of Ukraine «On Innovation»; Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine 
«On approval of the State target scientific, technical and social program» Science in 
Universities «for 2008–2012»; Law of Ukraine «On priority areas of science and 
technology»; Law of Ukraine «On priority areas of innovation in Ukraine»; Law of 
Ukraine «On Higher Education»; Law of Ukraine «On state regulation of activities 
in the field of technology transfer»; Decree of the President of Ukraine «On the 
Strategy of Economic and Social Development of Ukraine» Through European 
Integration «for 2004–2015»; Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine «On 
approval of the Concept of development of the national innovation system»; The 
state budget of Ukraine for 2015 etc. 

The scientific novelty it is planned to develop a set of scientific provisions 
defining the requirements for further formation of an innovative educational space 
of the territorial community in the context of decentralization: periodization, 
refinement of concepts of the subject area of research, principles, relevant 
components of international normative documents, which provide guidance on the 
implementation of proven and recognized international practices.  

The theoretical value  is development of the complex of  methodological and 
technological support for the formation of the innovative educational space of 
territorial communities and form a complex of the methodological provisions for 
institutional design of the formation processes of  the innovative educational space 
of the territorial community in Ukraine under conditions of decentralization, as well 
as an approach to evaluating the process of formation of the innovative educational 
space of the territorial community. 

The practical value  is on the suggested scientific provisions of the processes of 
practical activity of public administration bodies for formulation and 
implementation of policies, strategies, portfolios, programmes,  projects and public 
initiatives in the field of the innovative education. The formation of the innovative 
educational spaceof a territorial community will contribute to the competitiveness 
and sustainable development of the territory. 
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ON THE MEANING OF THE ROMAN LEGAL ORIGINAL 

SOURCES IN CONTEMPORARY JURISPRUDENCE 

«Ad fontes juris veteris! » (to the original sources of ancient law) – that was 

the call, which had been directed by the Byzantine emperor Justinian, and appealed 

to the jurists who began to compile the world-famous Codex of civil law named 

"Corpus juris civilis" [1], that gives a fundamentals to contemporary legal science. 

The farewell advice of the Caesar, as the main co-author of Roman civil law 

codification, has not lost its relevance today. In recent years, an interest in antique 

law even has markedly increased: there are more and more scientific articles and 

educational literature published on this issue. 

There are at least two reasons that interconnect the science of law with lingua 

Latina. Let's start with the less important – a significant terminological arsenal of 

jurisprudence consists of Latin words (such as "arbitration", "action", "veto", 

"casus", "delictum", "presumption", etc.). At the heart of each is a corresponding 

concept, a category of jurisprudence that is difficult to define in other words so that 

it could accurately express the meaning of appropriate Latin term. For example, the 

word "defender" does not coincide with the meaning of its Latin equivalent 

"advocate", which comes from Latin advocatus («called», «appointed»). After all, it 

emphasizes that aspect of his activity, which consists in the provision of legal 

assistance by the lawyer to his defendants [1, p.458]. «Аgere», «cavere», 

«respondere» – as main types of lawyer's activity – provide for the protection of 

interests in court and making legal advice. Something similar can be said about the 

word justitia (justice), which can be translated not only as "fairness" but also as 

"justice" itself, because it carries both of these concepts. Thus, we should agree that, 
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in the process of learning Latin language, it becomes clearer the original meaning of 

legal terminology which the modern lawyers deal with. 

However, juridical terms of Latin origin could be mastered without excessive 

effort, i.e. without in-depth acquaintance with the lingua Latina. The main reason 

here is that future lawyers (being students of law faculties) have an incentive for 

learning practical Latin well, first of all, in their expectance to use it during their 

studying of the Roman civil law. Because without understanding the latter it is 

difficult to understand the whole logic of legal thinking, and to become a qualified 

specialist in the field of jurisprudence, in particular, in contemporary Civil law. 

From the first steps of acquaintance with the general history of the State and 

the Law, many future lawyers already have a certain idea on how closely European 

legal science is tied with Roman legal legacy. However, without profound 

knowledge in mentioned field, such an idea is quite abstract, superficial and 

unsound. That's why experienced lawyers often can hear something like: 

«…Although the science of law owes much to the Romans, but modern notions, 

concepts and definitions are only distant evolutionary consequences of that era, and 

therefore it will suffice to limit some general information about Roman law, without 

delving particularly into complex and outdated matters…» [2, p.13]. 

Of course, there is much in Roman law that currently has only museum value, 

arousing historical interest rather than professional attention – for example, 

information about "confaerratio" (proclamation of a sacred formula by a priest 

during a marriage ceremony, giving a legitimacy to the latter), or a role of the 

weighman in the "mancipation" ceremony (during the transfer of ownership). But 

the true relevance of Roman law is not determined by the mentioned above. The 

first thing that attracts attention is the special concept of social relations that can be 

observed here. 

One of the most significant worldview trends embodied in classical Roman law 

[1;3] could be traced in respectful attitude for the human personalities with all their 

passions, interests and imperfections. Roman jurists needed to create a regulatory 

system of law that would take into account both the interests of the state and society, 

and to allow one "imperfect person" to live comfortably with the rest "imperfect 

people". Hence there was the pragmatism of Roman law, and the practice of its 

implementation, and its developed casuistry. Hence the very method of Roman 

justice, in which there nobody was doomed to be convicted without court and trial, 

and where the defendant could become a plaintiff, and an advocate could turn from 

the defense to the prosecution. It also was the reason why subjects of the Roman 

civil law respected not only the private property itself, but also an actual ownership, 

which didn't allow to change the existing order of economic relations without 

sufficient arguments. These are only some causes why studying of the Roman legal 

original sources is still important in contemporary jurisprudence. 



Labyrinths of Reality: Collection of scientifical works, Issue 6 (11). 2021 
 

92 

Literature 

1. Corpus juris civilis. Rec. P. Krueger. – Vol. 1. – Berlin, 1908. – 899 p. 

2. Kunkel W. An Introduction to Roman Legal and Constitutional History (translated 

into English by J.M. Kelly). – Oxford: Oxford University Press, 1966. 

3. Frier B.W. The Codex of Justinian. A New Annotated Translation, with Parallel Latin 

and Greek Text. – Cambridge: Cambridge University Press, 2016. 

 

 

 

 

 

  



Labyrinths of Reality: Collection of scientifical works, Issue 6 (11). 2021 
 

93 
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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ  

ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 

У сучасних умовах українського суспільства на етапі його трансформації, 
вчені визначають такі завдання соціальної політики: створення умов для 
реалізації соціального потенціалу людини; сприяння розвитку соціальних 
відносин; створення умов для розвитку соціально-ринкових відносин, 
перетворення соціальних чинників в одну з домінант економічного зростання; 
розвиток соціально-трудових відносин; реформування системи соціального 
захисту, соціального страхування, пенсійного забезпечення; посилення 
адресності підтримки соціально незахищених верств населення; реформу-
вання ринку праці та зайнятості населення, забезпечення випереджаючого 
зростання вартості робочої сили; реформування системи охорони здоров’я; 
здійснення активної демографічної політики тощо [1, C.24]. 

Державна політика соціального захисту економічно активного населення 
має бути орієнтованою на утвердження необхідної мотивації до продуктивної 
та легальної праці, а також відігравати роль запобігання масовому безробіттю, 
здійснення ефективних заходів щодо підвищення платоспроможного попиту 
населення, що позитивно впливатиме на збільшення надходжень до держав-
ного та місцевих бюджетів і відрахувань до соціальних страхових фондів. 

На цьому етапі розвитку українського суспільства є актуальною 
державна політика соціального захисту для економічно активного населення у 
таких пріоритетних напрямках: 

• Реформування системи оплати праці та політики доходів. 
• Забезпечення продуктивної зайнятості та розвиток ринку праці. 
• Покращення безпеки й охорони праці, особливо на виробництві. 
• Вирішення проблем зовнішніх трудових мігрантів [2, C.58]. 
Пенсійна реформа. Для створення накопичувальної системи пенсійного 

забезпечення сьогодні важливо: 
• досягти збалансованість бюджету Пенсійного фонду як передумови 

запровадження обов’язкової накопичувальної пенсійної системи, тому багато 
уваги необхідно приділити параметричним змінам першого рівня; 

• визначити фінансові інструменти, необхідні для діяльності пенсійних 
фондів, що обслуговуватимуть другий рівень. Беручи до уваги недостатню 
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розвиненість в Україні третього рівня пенсійної системи, необхідно встано-
вити доволі жорсткі вимоги до учасників другого рівня та створити відповідні 
гарантійні механізми; 

• здійснити розрахунки для чіткого визначення обсягу коштів, необхідних 
для запровадження обов’язкової накопичувальної пенсійної системи; 

• розробити модель запуску другого рівня пенсійної системи, а також 
організувати його експериментальне впровадження в окремих територіальних 
одиницях. 

Для формування ефективної, надійної системи недержавного пенсійного 
забезпечення необхідно: 

• запровадити міжнародні стандарти інвестиційної діяльності та звітності 
для суб’єктів пенсійного забезпечення та механізмів корпоративного управ-
ління в  системі недержавного пенсійного забезпечення; 

• активізувати участь роботодавців у системі недержавного пенсійного 
забезпечення шляхом запровадження пільгового оподаткування; 

• здійснити додаткові заходи щодо захисту коштів учасників недержав-
ного пенсійного забезпечення від знецінення, втрат та інших ризиків з метою 
посилення довіри населення; 

• забезпечити розробку обов’язкових професійних пенсійних програм для 
окремих категорій осіб, зайнятих на роботах з особливо шкідливими і 
особливо важкими умовами праці, що дають право на призначення пенсій за 
віком на пільгових умовах або за вислугою років, з одночасним здійсненням 
заходів щодо створення роботодавцем безпечних для здоров’я робочих місць; 

• здійснювати моніторинг практичного застосування рекомендацій 
провідних міжнародних організацій щодо управління пенсійними фондами та 
вивчення зарубіжного досвіду регулювання інвестиційної діяльності 
накопичувальних пенсійних фондів [3, C.137]. 

У сфері пільгового забезпечення необхідним є створення цілісної системи: 

• єдиного законодавчого унормування розгалуженої системи пільг; 
• здійснення упорядкування класифікації соціальних пільг за принципо-

вими ознаками ( фінансовим і майновим станом отримувачів пільг, ступенем 
дієздатності, способом і формою надання пільг, видами та джерелами 
фінансування тощо); 

• запровадження точного обліку фактично наданих і спожитих послуг, що 
потребує розробки і затвердження єдиних соціально та економічно обґрунто-
ваних розрахунків норм споживання послуг за видами пільг на одну особу; 

• запровадження дієвої системи контролю за цільовим використанням 
державних коштів; 

• удосконалення надання пільг на предмет повторів та узгодження їх з 
економічними можливостями держави і з принципами соціальної допомоги 
тим, хто найбільше її потребує [4, C.73]. 

Соціальні послуги. Формування та розвиток сучасної системи соціальної 
послуги з домінуванням їх на рівні місцевої громади: 
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• розширити спектр цільових соціальних груп і одночасно підвищить 
адресність та якість надання соціальних послуг; 

• забезпечити доступність, ефективність розподілу та використання 
фінансових, матеріальних, кадрових ресурсів завдяки кращому реагуванню на 
потреби людей; 

• забезпечити чіткий взаємозв’язок між коштами, які сплачують платники 
податків, і рівнем послуг, які надаються у громаді за рахунок цих коштів; 

• створити сприятливі умови для надання соціальних послуг недержав-
ними суб’єктами. 

Основним постулатом вітчизняної децентралізації соціальних послуг має 
стати передачі більшої частки бюджетного фінансування на надання 
соціальних послуг для громадян вдома, що дозволить скоротити утримання 
громіздкі та не завжди ефективні бюджетні установи. Тут державна соціальна 
політика має стати такою, де люди з різними формами соціального неблаго-
получчя чи проблем повинні мати необхідну індивідуальну підтримку там, де 
вони живуть, працюють і де можна побачити їх реальні потреби та перевірити 
якість надання послуги. 

Внутрішньо переміщені особи. Метою створення системи соціального 
захисту для цієї категорії громадян України, є створення умов для їх 
суспільної інтеграції, соціальної адаптації. Реінтеграція внутрішньо перемі-
щених осіб потребує недопущення порушення їх прав, свобод і законних 
інтересів, зокрема забезпечення соціальної, фізичної, медичної, психофізіо-
логічної та матеріальної підтримки, забезпечення їм належних умов життє-
діяльності та стимулювання до повернення на постійні місця проживання 
після закінчення військового конфлікту. 

Перш за все, важливо завершити військовий конфлікт на Донбасі. 
Потрібно спрямувати всі зусилля на досягнення в Україні стійкого та 
всеохоплюючого зростання, яке включає підвищення спроможності економіки 
на основі її модернізації, раціонального використання природних ресурсів, 
забезпечення продуктивної зайнятості, створення сучасних робочих місць з 
гідною оплатою праці, здійснення збалансованого перерозподілу суспільних 
благ [5, C.81]. 

Реформування освітньої системи, зокрема втілення в життя проекту 
«Нова українська школа», закладає основи майбутньої конкурентоспромож-
ності та модернізації економіки на основі широкого впровадження інновацій, 
зміцнення єдності українського суспільства на основі спільних цінностей [6, 
C.48]. На основі рамкового Закону «Про освіту» в подальшому має бути 
розроблена низка спеціальних законів – «Про загальну середню освіту», «Про 
дошкільну освіту», «Про професійну освіту», «Про освіту протягом життя», які 
створять умови для вирішення проблем відповідності ринків праці й освіти, 
визнання попередньої освіти, розвитку дистанційної, онлайн-освіти, викорис-
тання потенціалу неформальної та інформальної освіти тощо [6, C.529]. 
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Охорона здоров’я. У 2017 р. була прийнята медична реформа, що стало 
невідкладним заходом державної соціальної політики че6рез низку причин: 
зниження якості надання медичних послуг в умовах збільшення витрат 
домогосподарств на охорону здоров’я; підписання й набуття чинності з 1 
вересня 2017 р. Угоди про асоціацію маж Україною та Європейським Союзом; 
стан реалізації програми «Здоров’я – 2020: український вимір», розробленої 
українськими фахівцями на основі європейської стратегії «Здоров’я – 2020»; 
низький рівень оплати праці медичних працівників, зниження професійно-
кваліфікаційного потенціалу галузі [6, C.54]. 

З метою створення державою умов для ефективного і доступного для всіх 
громадян медичного обслуговування, необхідним є вжиття, зокрема, таких 
додаткових заходів: 

• визначити виключно на рівні закону умови гарантування державою 
населенню надання необхідних медичних послуг та лікарських засобів за 
рахунок коштів Державного бюджету України; 

• передбачити рівні права та обов’язки надавачів медичних послуг неза-
лежно від форми власності щодо порядку отримання ними оплати надання 
медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій; 

• заборонити надавачам медичних послуг будь-якої форми власності, а не 
лише надавачам медичних послуг, які є державними та комунальними 
закладами охорони здоров’я, вимагати від пацієнтів винагороду за медичні 
послуги та лікарські засоби, надані за програмою медичних гарантій [7, C.546] 

• встановити кримінальну відповідальність за розголошення посадовими 
чи службовими особами Уповноваженого органу, до функцій якого віднесено 
отримання та обробка персональних даних та іншої інформації про пацієнтів, 
отриманої у зв’язку із виконанням ними службових обов’язків [8, C. 546]. 

Отже, розглянувши основні сфери реалізації соціальної політики в 
Україні, визначено, що документально вона спрямована на захист економічно 
активного населення України й покликана вирішувати такі завдання: 
розвивати соціально-трудові відносини; реформувати та вдосконалювати 
систему соціального захисту, страхування і пенсійного забезпечення; посилю-
вати адресність у підтримці соціально-незахищених верств населення; 
реформувати ринок праці та збільшувати зайнятість населення тощо. 
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КОНФЛІКТНА СУТНІСТЬ ПАРАДИГМАЛЬНИХ ВИМІРІВ 

ПОЛІТИЧНОЇ АНТРОПОЛОГІЇ:  

ПРЕЗЕНТАЦІЯ АВТОРСЬКОЇ КОНЦЕПЦІЇ 

Політична антропологія – дисципліна, що досліджує ідейні та ідеологічні 

особливості розвитку традиційних форм політичного устрою в історичному 

процесі [9]. Французький антрополог Жорж Баландьє визначав політичну 

антропологію також, як «спробу політичного прочитання суспільства» (1967) 

[1]. В фокусі досліджень дисципліни знаходиться політична традиція, як 

ключовий фактор диференціації політичних організацій різних суспільств в 

історичній динаміці. Видатні політантропологи: М. Мосс (1872–1950), 

А. Редкліфф-Браун (1881–1955), М. Лейріс (1901–1990), Ж. Баландьє (1920–

2016), Ж. Дерріда (1930–2004), Ф. Сяотун (1910–2015), Л.-С. Сенгор (1906–

2001) [1;3;6;7;21;23].  

А.Ю. Кравець зазначає, що «політичну антропологію прийнято розглядати 

як окрему наукову дисципліну в межах соціальної антропології» [3, c.6]. Однак, 

нові теоретико-методологічні рекомендації Міжнародної асоціації політичних 

наук (2016), що свідчать про активізацію міждисциплінарних досліджень 

«глобального політичного різноманіття» [7;8;9], дозволяють стверджувати, що 

політантропологія рівнозначно входить, як до складу соціально-культурної 

антропології, так і до складу політичної науки.  

Політична антропологія складається з двох парадигмальних вимірів: 

окцидентального та орієнтального [7, c.171-183].  

Складовими частинами окцидентального виміру варто визнати наукові 

концепції: школи політичного поля, школи прикладного аналізу поведінки, 

школи антропології влади (об’єднуються в межах панамериканської групи 

політантропологів); школи іберійської інтеграції, школи паніспанізму, школи 

прямої демократії (об’єднуються в межах ібероамериканської групи 

політантропологів); школи структурного функціоналізму, школи ортодок-

сального структуралізму, школи символізму та школи глобальної модернізації 

(об’єднуються в межах британської групи політантропологів); школи 

ранньодержавного проектування, школи демократизації адміністрування і 

традицій соціальної політики, школи культурної політики (об’єднуються в 

межах європейської групи політантропологів); школи індивідуалізму, школи 

інтеракціонізму та адаптації (об’єднуються в межах французької групи 
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політантропологів); школи досліджень трансформації, школи політекономії 

(об’єднуються в межах південноафриканської групи політантропологів) [7]. 

Складовими частинами орієнтального виміру варто визнати наукові кон-

цепції: школи меритократичних студій (утворює китайську групу політантро-

пологів); школи неоєвразійців, школи політичної етнології (утворюють постра-

дянську групу політантропологів); школи суннітського та шиїтського політич-

ного традиціоналізму (утворюють ісламську групу політантропологів); школи 

культурно-географічної детермінації політики, школи соціально-географічної 

детермінації політики (утворюють індійську групу політантропологів); школи 

негритюду (утворює панафриканську групу політантропологів) [7]. 

Аналіз спільного та відмінного в наукових розробках західних і східних 

політичних антропологів дозволяє зробити висновок про культурні передумови 

їхньої диференціації [2;4;5;15]. Тобто, ключову роль відіграють не стільки 

теоретико-методологічні симпатії адептів конкретної дослідницької групи чи 

школи, скільки їхні ментальні, світоглядні, ціннісні орієнтири [15;16]. Скажімо, 

в методологічному контексті, схожого між тезами китайської меритократичної 

школи та американської школи політичного поля набагато більше, аніж 

відмінного [6]. Однак, продуковані їхніми прихильниками тексти відрізняються 

за критерієм ставлення до ролі політичної традиції у соціально-політичній 

еволюції людства та за критерієм розуміння її футурологічного потенціалу. 

Скажімо, вивчення політичної традиції відносин між апаратом глави держави в 

США та КНР є абсолютно ідентичним, за сукупністю застосовуваних теоре-

тико-методологічних підходів та прийомів, але суттєво відрізняється за типом і 

характером обгрунтування необхідності такого дослідження і за уявленням про 

подальші перспективи прикладного застосування отриманих результатів [7;9].  

Найкраще визначення ментальних, світоглядних, ціннісних орієнтирів, що 

зумовлюють відмінності одних і тих самих предметних студій, надали сучасні 

політантропологи-символісти із Кембриджської школи – Гаральд Видра, Бйорн 

Томассен, Гастінгс Доннован [9]. Такими орієнтирами, на їхню думку, слід 

вважати індивідуальні перцепції дослідників, що насправді є ідентичними 

тьорнерівському терміну «політична перцепція», застосовуваному щодо 

нерівномірності символічного сприйняття політики представниками різних 

етносів, культур та субкультур. Важливо, що з кембриджськими фахівцями 

погоджується провідний західний політолог-глобаліст Й. Морріс [10], дослід-

ження котрого, вкупі з останніми монографіями Т. Бонкура, Л. Морліно та Дж. 

Спенсера, стверджують існування феномену «суспільно-просторової диферен-

ціації сприйняття політичних символів» [9].  
Політика є завжди символічною, а символ є завжди політичним. В свою 

чергу, за В. Тьорнером, будь-яка ознака культури має важливе політико-

технологічне значення [21]. Ми підкреслимо, що ознаками західної політичної 
культури вважаються високий рівень індивідуального статусу та примат 
свободи підприємництва, в той час як ознаками східної політичної культури 
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вважаються високий рівень колективізму та примат державних інвестицій [9]. 
Вперше на це звернули увагу Г. Алмонд і С. Верба. Однак, парадигмальний 
розвиток озвучена теза отримала завдяки студіям сучасних політантропологів-

дифузіоністів з числа представників американської окцидентальної школи 
антропології влади [7]. 

Необхідно звернути увагу не те, що сучасні окцидентальні (західні) 

політичні антропологи підтримують необхідність запровадження єдиної 
світової системи демократичного устрою, базованого на потребі максимізації 
економічних прибутків, тоді як орієнтальні (східні) політантропологи частіше 
пишуть про формування поліваріантної світової системи з множинністю 

традиційних устроїв на різних географічних просторах. Така багатополярна 
система, на їхню думку, має економічно підтримуватись міжнародно прийня-
тою практикою державної акумуляції ресурсів. У будь-якому разі, маємо 

підстави стверджувати, що в обох теоретико-методологічних вимірах 
політичної антропології існує міцне глобалістичне підгрунтя [8, c.130-133; 9].  

Ідейно-методологічна конфронтація між політологічним окциденталізмом 

та політологічним орієнталізмом, продиктована не лише історичним контекстом 
взаємопоборювання східних і західних політичних культур, але і сучасним 
станом боротьби між західними уявленнями про однополярну глобалізацію та 
східними мареннями багатополярним балансом національних держав [7;9;18; 

19;20;23]. Представники китайської меритократичної школи називають цю 
актуальну інтелектуальну конфронтацію «інтертекстом політичної науки». У 
межах політичної антропології, йдеться про перехід студій над пріоритетом 

культурно-етнологічної детермінанти «ми-свої / вони-чужі» (вперше запропо-
нованої Ф. Боасом, Л. Вольтманом та Е. Евансом-Прічардом) на новий рівень. 
Окцидентальні політантропологи стараються захистити життя політичних 

традицій у межах глобалізованого світу, визнають економічні та культурно-
просвітницькі блага сучасної глобалізації. Вони керуються концептом 
«економізму» – економічним детермінізмом. Орієнтальні політантропологи 
намагаються опонувати глобалізму шляхом наукової абсолютизації ідей тради-

ціоналізму, визнаючи географічний простір народження («спадково-генетичний 
простір») базисом життєвого світогляду кожної людини. Вони керуються т. зв. 
концептом «геопросторовості» – географічним детермінізмом [7;8;9]. 

Окцидентальний та орієнтальний виміри політантропології також 
розрізняються конкретними науковими маркерами, серед яких найголовнішу 
роль відіграють дві понятійні опозиції:  

а) «універсалізм / локалізм»;  
б) «конструктивізм / примордіалізм».  
Незважаючи на декларований орієнталістами відхід від окцидентального 

інституціоналізму, східні групи та школи політантропологів користуються 

однаковими параметрами «перцепції політики», сформульованими Д. Істоном у 
відомій праці «Політична антропологія» (1959 р.) [9]. Де-факто, структуралізм 
орієнталістів можна визначити як комунікативний інституціоналізм, в умовах 
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якого функціонують структури, як зв’язки та системи інститутів. Найбільш 
близькими до окцидентального інституціоналізму виступають політантро-
пологи з числа китайської меритократичної школи, тоді як найбільш 

віддаленими від істонівського розуміння «перцепції політики» треба вважати 
адептів панафриканської школи негритюду [7;9]. 

Так чи інакше, вивчення диференціації окцидентального та орієнтального 

вимірів політичної антропології, не дозволяє підтримати розрекламований 
багатьма орієнталістами висновок про необхідність відходу політологів від 
дослідження політичних інститутів. Однак, воно дозволяє підтримати тезу про 
нагальну потребу переглянути дефініцію самих політичних інститутів. Йдеться 

про наростання семіотичних [6;11;12;22] та психополітичних [13, c.86-90; 14] 
студій всередині інституціоналізму. Зокрема, колективна політична поведінка 
[5, c.6-23] для політантропологів також набуває справедливого статусу 

самостійного політичного інституту. Імплементація політико-антропологічного 
погляду на окремі елементи та загальну систему політичної життєдіяльності 
може призвести до деетатизації політичної науки, що, на наш погляд, позитивно 

позначиться на владних та управлінських стратегіях загалом. 
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Україна, м. Київ 

ЧИ ПОТРІБЕН УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТ? 

Суспільно-політичні процеси, що тривають в Україні під виглядом 
демократичної трансформації дуже часто піддаються критиці та дискреди-
туються щодо їх ефективності адептами одноосібного керівництва держави. 

Варто нагадати, що автократичні суспільства здатні долати й трансфор-
муватися органічно й поступово, на відміну від тоталітарних систем, зміна 
влади й принципів державотворення у яких потребує кардинальних змін, – 
революцій, переворотів, війни тощо. 
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Куди ж віднести Україну ХХІ століття? Це абсолютно посттоталітарне 

суспільство, яке не здійснило жодного транзитного поступу. Так, ми мали 

революції «На граніті», «Помаранчеву» й «Гідності», але вони не носять ознак 

видозміни системи. Наслідками цих суспільних протестів стали часткове 

оновлення еліти та політичних лідерів, підвищення культурно-ціннісних 

національних орієнтирів та зміна вектору інтеграції. Однак, перетворень у 

змістовному наповненні, філософії діяльності та роботі політичних інститутів 

не відбулося.  

Відповідно, щоразу після означених суспільно-політичних змін ми 

отримуємо підданську безініціативну народну масу, яка не здатна 

контролювати, тиснути й вимагати результатів від політичної еліти та 

бюрократичних інститутів. Як результат весь процес прискорення й змін 

починає уповільнюватися, що призводить до процесу адаптації «нових» 

учасників політичного процесу в межах старої системи й дотримання уже 

набутих правил гри на рівні держави.  

Сталою залишається системна недовіра громадян до більшості 

політичних інститутів влади [2]: Верховної Ради України, Кабінету міністрів 

України, політичних партій тощо. Однак, сильною довірою, вірою та надією 

характеризується ставлення українців до Президента.  

У більшості громадян, які не до кінця усвідомлюють значення й 

розмежування повноважень в парламентсько-президентській республіці, 

залишається синдром «радянської людини» з глибокими патерналістичними 

настроями й прагненнями «сильної руки». Громадяни уособлюють в 

Президенті об’єкт відповідальності за їхнє життя. Адже Парламент, Уряд й 

інші формальні й неформальні інститути – є розмитими в колективній 

відповідальності, у той час як Президент – індивідуальний гравець, конкретна 

персона, що наділена – в уяві виборців – необмеженими можливостями й 

повноваженнями.  

Відповідно, сформувалось «суспільство втраченої довіри» [3,4], як 

«наслідок використання найменш ефективних механізмів легітимації влади на 

шляху побудови демократичного політичного режиму – маніпулятивного 

впливу через засоби масової інформації, самолегітимації окремих лідерів 

(переконаність впливових політичних діячів в незаперечному їхньому праві на 

здійснення політики), традиційної легітимації на основі стереотипів 

радянської епохи, штучної харизматизації окремих лідерів тощо [3,7]. 

При аналізі демократичних перетворень цікавим є положення концепції  

Д. Аджемоуглу та Дж. Робінсона [1]: щоб держава пройшла шлях демокра-

тизації, мають бути побудовані інклюзивні інститути влади (плюралістичні й 

помірно централізовані) на заміну екстрактивним. А вибори, як демократична 

процедура волевиявлення, мають забезпечувати залучення найкращих 

представників політичної еліти. У випадку приходу несистемних та 

неординарних представників (типу Д. Трампа чи В. Зеленського), фундамен-
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том збереження й контролю стабільності залишаються відповідні інклюзивні 

інститути. 

Отже, з метою формування відповідального українського суспільства з 

критичним сприйняттям діяльності та прийнятих рішень політичними 

інститутами, помірною довірою до представників влади й системною 

громадянською участю у вироблені та зміні політичних рішень, Україні варто 

завершити реформування форми політичного правління країни, встановивши 

парламентарну республіку.  

Базові переваги такого типу щодо трансформації політичної системи – 

підвищення усвідомлення за здійснення вибору громадянами на виборах, 

зниження патерналістських настроїв, розвиток політичних партій у питанні 

подолання вождиського характеру та набуття ідеологічного бази тощо. 

Варто усвідомити, що початковий період впровадження нової парла-

ментської парадигми державного управління отримає і ризики у вигляді 

несприйняття суспільством та базовими екстрактивними інститутами, 

політичні партії будуть намагатися поляризувати й розділити електоральне 

поле, неодноразові спроби сформувати сталу та ефективну коаліцію 

політичних партій в Парламенті через боротьбу лідерів за посаду Прем’єр-

міністра і т.д.  

Однак, враховуючи рівень політичної культури громадян та  рівень і 

якість політичних інститутів, іншого шляху помірного й послідовного 

удосконалення політичної системи в України немає, крім нових революцій.  
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ПРАГМАТИЧНА ДЕТЕРМІНАЦІЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ 

ЯК ОСНОВНИЙ НАПРЯМ ТА РЕЗУЛЬТАТ ВПЛИВУ 

ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ  

НА ПОЛІТИЧНИЙ ПРАГМАТИЗМ 

Політична культура – частина культури людських відносин, позначення 
освіченості молоді.  

Слід згадати відомого давньоримського філософа Цицерона, який вико-
ристовував поняття «культура душі» і вважав, що філософія є «культура 
розуму». 

Перші знання про політику та використання їх на практиці в Античній 
Греції розглядаються науковцями як зародження політичної культури, Сам 
термін «політична культура» у науковий обіг був запроваджений німецьким 
філософом епохи Просвітництва ще в ХVIII ст. – Гердером, однак, згодом 
його почали використовувати ще в 50-х рр. ХX ст. 

Сьогодні в епоху постмодернізму посилюється вплив політичної 
культури на політичний прагматизм молоді формування політичної культури 
молоді виступає як своєрідний процес, тобто культура впливає на свідомість 
молоді, а молодь своєю поведінкою та вчинками впливає на політичну 
культуру молоді. 

Потреби не співпадають з можливостями, але розбіжність між цими 
поняттями є значно більшою. З одного боку, глобалізація містифікувала 
людську свідомість, змусила її повірити у неіснуюче, жити в уявному світі з 
міфами та ілюзіями – у гіперреальності, як твердив Бодріар, це явище виникає 
тоді, коли культурні уявлення та знання молоді втрачають зв’язок із 
соціальною та людською реальністю [1, С.78,83]. Отже, молода людина 
втрачає відчуття реальності, а разом із цим адекватність своїх мрій та цілей. 

Молоді часто доводиться  вирішувати: що більш цінне – збагачення будь-
якими засобами чи отримання кваліфікації, відкидання традиційних 
моральних норм. Це значною мірою впливає на те, яку професію обирає 
молода людина і чи обирає її взагалі, оскільки часто ми стаємо свідками того, 
що вагоме і важке рішення приймають батьки.  

Отже, з самого початку молода людина робить те, що їй не подобається, 
навчається не там, де хотіла б, працює не так, як могла б. Тому не дивно, що 
викладачі скаржаться на неуважність та пропуски студентів, а керівники – на 
пасивність. Бути людиною з високим рівнем політичної культури означає 
бути залученим у відносини з іншими людьми, безпосередньо з молоддю, і з 
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світом. Це свідчить про те, що все посягається розумом, а щоб познати що 
таке критичний розум, треба спочатку з’ясувати, що на нього впливає [2, 
С.135]. Нерідко міркування про необхідність формування політичної культури 
молоді відбувається без належного усвідомлення суті прагматизму, без 
усвідомлення взаємозв’язку політичної культури та політичного прагматизму. 

У демократичному суспільстві перед молоддю стоїть питання: «Як себе 
поводити?» Вона з часом приходить до висновку про потреби в комунікації 
таких якостей, як толерантність, динамічність, політичний компроміс, 
консенсус, політичний прагматизм, політична культура. 

Політична культура – явище динамічне, феномен, що поєднує і політику і 
культуру, і комунікативну компетентність, а звідки виникає питання: Що слід 
розуміти молодому поколінню під поняттям комунікативна компетентність? 

В найбільш широкому розумінні комунікативну компетентність  можна 
визначати як рівень набутого досвіду міжособистісного спілкування, який 
необхідний молодій людині для того, щоб успішно функціонувати в 
суспільній системі зважаючи на власні амбіції та статус. 

Комунікативна компетентність є досить важливою для досягнення 
молоддю цілей та результатів у політиці, велике значення також має для 
формування іміджу молодого політику. Можна відзначити, що успішні 
політики, особливо молоді, постійно спілкуються зі своїми виборцями і в 
процесі цього діалогу мають значно більші можливості впливати на настрої та 
позиції свого електорату, керуючись політичним прагматизмом. 

Молоде покоління бажано навчати техніці продуктивного спілкування 
через тренінги, семінари, круглі столи, конференції та тематичні бесіди. 

Комунікативна компетентність, як і політичний прагматизм, має бути для 
молодшого покоління технологією досягнення мети в політиці, особливого 
значення набуваючи в молодих руках, зборах, партіях, парламенті, активну 
участь в яких можна розглядати як «трамплін» у велику політику. Люди з 
добре розвиненою соціально-психологічною компетенцією, політичною 
культурою досягають конструктивності, успіху у будь-яких сферах професій-
ної політичної діяльності. Завдяки цьому, формуються риси політичних 
лідерів з явними вираженнями соціальної сміливості, прагненням до більшої 
само актуальності, самореалізації у особистому та політично-прагматичному 
житті. Все це вкрай необхідно для молодих людей, що в майбутньому 
готуються стати не просто спостерігачами, а активними учасниками 
розбудови демократичної держави та громадянського суспільства в Україні. 
Зробити цю справу може тільки молодь, а тому всі потуги влади повинні бути 
спрямовані на формування у молоді під впливом політичної культури 
державно-патріотичного світогляду та інтересу політики. 

Вибір молодим поколінням своїх соціально-політичних та прагматичних 
орієнтацій – багаторівневий процес, що розвивається протягом всього життя 
під впливом політичної культури. В умовах сучасної  української держави, за 
відсутності чітких молодіжних партій та програм, електорат у своєму 
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політичному виборі змушений орієнтуватися на окремі особистості, вибір 
яких дуже обмежений. Виборці віддають їх потребам на даному етапі та 
зумовлені соціально-економічним становищем. Таким є дії в системі 
суспільно-політичних реалій і прагматичних тенденцій молодого покоління, 
на які впливає політична культура. 

Слід підкреслити, що дослідження, які б розглядати політичну культуру 
молоді в нерозривному зв’язку його розвитку в українській політичній науці 
немає [3, С.206]. 

Як свідчать дослідження, сучасна політична культура української молоді 
характеризуються браком знань про власні права й відповідальність за їх 
дотримання, відсутність інтересу до участі у громадських справах і 
розв’язанні суспільних проблем, відстороненим ставленням до ухвалення 
суспільних рішень, а це ускладнює вплив політичної культури на політичний 
прагматизм, який можна розглядати як одну з найважливіших функцій 
політичної культури, що виявляється у її  впливі на динаміку політичного 
життя. 

Політична культура молоді у взаємозв’язку з політичним прагматизмом 
надає певне спрямування політичного процесу, виявлення вплив на 
формування і діяльність політичних інститутів, зумовлює поведінку 
різноманітних соціальних груп. Вона – найважливіша частина соціального 
клімату, що сприяє появі і сприйманню нового в суспільстві. 

Політична культура, впливаючи на політичний прагматизм, являє собою 
систему історично сформованих відносно тривких настанов, переконань, 
уявлень, ціннісних орієнтацій, моделей поведінки в діяльності суб’єктів 
політичного процесу. 

Політична культура та політичний прагматизм формують і впливають на 
поняття «молодь», яке різноплавно практикується в багатьох галузях науки – 
філософії, політології, соціології. Його узагальнений варіант визначає молодь 
у цілому як окрему соціально-демографічну групу, яка вирізняється за 
сукупністю вікових характеристик, особливостей соціального становища та 
обумовлених соціально-психологічних якостей, що визначаються суспільним 
ладом, культурою, вихованням в умовах демократичного суспільства, що 
трансформуються. 

Молодь більшою мірою сконцентрована в містах. За даними вчених 
приблизно з 14 років молода особа починає усвідомлювати власні соціальні 
права, місце в суспільстві, своє призначення. До 18 років практично 
завершується формування основних психофізичних особливостей  людини, а 
до 24 припиняються процеси росту людського організму і формується 
соціальний статус особи, а також здобуття до цього віку освіти і певного фаху, 
набуття трудового і життєвого досвіду. 

Життя молодої людини поділяється на кілька періодів. Перший – це так 
званий період пошуку, коли молода людина визначає ким бути, якою бути, 
яку професію, спеціальність обрати, де реалізувати свої здібності. 
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Протягом другого періоду молода людина інтегрується у суспільство. 
Йдеться про початок трудової біографії у будь-якій сфері – на виробництві, у 
науці. 

У третій період розпочинається інтенсивна творча праця молодої 
людини, завершується її соціалізація та становлення, а також політична 
культура. Отже, молодь як специфічна демографічна група суспільства 
визначається не лише за віковими критеріями, а й за місцем, котре вона 
посідає в соціальній структурі суспільства, за особливостями соціального 
розвитку. 

Молоді покоління різних епох формуються під впливом відповідних 
соціально-економічних, культурних, історичних чинників. Тому нинішнє 
покоління молодого українства суттєво відрізняється від попереднього. Його 
соціальний портрет суперечливий: 

1. це покоління людей, які у своїй більшості підтримують процес 
формування демократичної незалежної держави, відродження України, 
ринкові перетворення; 

2. генерація, що вимагає більш конструктивних і динамічних 
еволюційних кроків щодо розвитку суспільства;\ 

3. покоління людей, які бажають вчитися, працювати, власними силами 
забезпечувати своє життя; 

4. генерація гарячих, радикально налаштованих, які не сприймають будь-
яку фальш, нещирість пусті обіцянки стосовно свого сьогодення і майбуття [4, 
С.5,7]. 

Молодь об’єктивно сприйнятлива до новацій. Причиною цього є не лише 
юнацький ентузіазм, а й відсутність певного життєвого досвіду та знань. У 
молоді є й інші особливості сприйняття новацій. Вона опановує основи знань 
у навчальних закладах, переступаючи через значні застарілі й непотрібні 
пласти і робить це на якісно іншому, об’єктивно вищому рівні, на відміну від 
старших поколінь. Останнє, безумовно, відкриває простір для прогресивного, 
трансформаційного поступу суспільства загалом під впливом молоді, яка 
формує політичний прагматизм у взаємозв’язку з політичною культурою. 

Якщо тенденції стосовно кількісних показників молодого покоління 
бодай на найближчі роки обнадійливі, то прогнози щодо його якісних 
характеристик – не втішні. 

Узагальнюючи викладене, можна стверджувати, що соціальні проблеми 
молоді проявляються надзвичайно гостро і найважливішими з них та 
вирішення яких мають перш за все сконцентрувати зусилля державної 
молодіжної політики є: 

1. проблеми працевлаштування; 
2. доступність отримання якісної освіти; 
3. проблема виховання політичної культури і свідомості, формування 

політичного прагматизму. 
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Тобто, соціальні проблеми молоді мають стати підґрунтям у визначенні 
напрямів державної молодіжної політики. Багатоманітність проблем та 
неоднакове їх загострення в різних регіонах вказують на те, що регіональна 
державна молодіжна політика в різних місцях країни не може впровадитися за 
єдиним шаблоном. 

Всією історією, практикою попередніх поколінь доведено6 які підвалини 
особистості закладаються у період її становлення, такою і буде людина у 
всьому подальшому житті. Дуже важливо не упустити, не змарнувати цей  
дорогоцінний шанс, не втратити його для себе самого, для свого народу і 
держави. 

Давно помічено, що сильні і яскраві особистості виходять на передній 
план історії на критичних її етапах, коли вирішується доля держав і 
суспільств. Саме таким є наш час. Його жорстка логіка полягає в тому, що за 
межею етапу історії ми вступаємо в нову еру системи політичних, 
економічних та соціальних координат, у нову якість життя. 
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Lifestyle and health of population is very closely related issue with its social 

welfare. Human health causes him/her life to be changed completely and partly, 

which impacts him/her social life. Illness is a patological process of symptoms and 

signs showing the changes in human organism occured at exact or continuous time. 

Such a patological process occuring in human body is observed with the change of 

both physical and mental states. Usually, physical illnesses are exposed with the 

worry, injure, harm and bitter in the internal and external organs of human body but 

at mental diseases it is exposed with the stress, agression and abnormal human 

behaviour. According  to the definition of World Health Organization, mental health 

is characterized by ―Cognition of his/her skills, resistance to the stress occured in 

life, acting optimally and having the ability of to contribute to the society‖. 

Sometimes, people suffering lingering physical illnesses also exposed to the 

emotional impact of the disease resulting with the change in life outlook and 

relation which makes definite difference in character. In order to provide special 

social service in such circumstances, social workers are engaged with them in all 

hospitals besides medical personnel in developed countries. 

There are distinct group of people in society in need of special social-medical 

care who are mainly the carriers of pathogenetic, deficient, hereditary and mental 

diseases. Hereditary ones of these are transmitted to children by their parents and 

contagious diseases are transmitted to the people and living creatures in 

environment. Such diseases may have dangerous and deadly nature. The most 

common illnesses/epidemics in the world which later became pandemics were 

HIV/AIDS, plague, cholera, Spanish flu, smallpox, measles, tuberculosis, malaria 

which today are kept in control by vaccines thanks to the development of medicine 

today but still remain terrible and deadly. 

Non-governmental organizations specialized in services of mental-medical aid 

are more common in social work sphere in our country. Non-speaking, introvert, 

speech deficient and Down syndrome children and their parents are provided with 
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mental-medical services within these social services. Enclosing larger activity area 

under the name of public health in developed countries such a type of mental-

medical service provide to preemt the diseases en masse by the assisting to people in 

giving up harmful habits and prevent terrible illnesses. Public health is more about 

educating people about the dangers of bad habits, sedentary lifestyles, tobacco use, 

the benefits of living in an environmentally friendly environment, the benefits of 

proper nutrition, and other healthy lifestyle.  

As indicated, for the development of  healthy future generation and protection 

of the health of population not only the activity of health, social protection and 

social provision institutes but also the use of public and social service is considered 

essential. This can be achieved through the proper establishment of the economic 

and social structure of the country as a whole, the application of health insurance to 

all categories of the population, the provision of equal medical services, clean water 

and sanitation. The mentioned positively impacts the social development of society. 

During the pandemic, the rich culture of assistance and support to the poor and 

needy of our people entered a new stage of development. The fact that the new 

generation voluntarily provides material and moral support to people in need of 

special care and the elderly with the principles of humanism shows that the process 

of socialization and community-minded youth has grown up in society. By the 

determination of theoretic and formal contours of this development, improvement of 

public health in our country can be achieved. As we know, there is a special role in 

the public health and welfare of people in the social policy in our country, so that 

allows to expand this area. Several developed countries with the knowledge of 

impact of public health to the well-being and health of people make this sphere 

important. A few non-governmental organizations in the world have already been 

specialised in public health and work in this sphere. It became possible to get rid of 

several terrible diseases and bad habits thanks to public health. I think it is important 

to pay special attention to this area for the pandemic period and the future. Main 

factors describing modern public health are related to the relevant cooperation of 

social, education and environment. Quality of the necessary health services required 

for the healthy lifestyle and protection of health mainly depends on the state funds 

allocated to this sphere. If we take into account that the state budget for 2020 is more 

socially oriented than in previous years, and social expenditures account for 38.6 

percent of the budget, then the development of public health is likely to take place in 

the near future. At the same time, within the budget expenditures of the social 

sphere, the funds allocated for health care increased by 31 percent compared to 

previous years and reached 1.4 billion manat. This is an indicator of improving the 

quality of medical services, access to it and improving the overall welfare of the 

population. 

Meeting the social needs of the population, first of all, ensuring its healthy 

living conditions, high level of education, social security of groups requiring special 

sensitivity and life support of the elderly are the most important issues of social 
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policy. These issues highlight the health status of the country's population in 

preventing the spread of novel Coronavirus COVID-19, the number of public and 

private medical institutions and medical staff fighting against this infection, and the 

problems encountered in the limiting the spread of the pandemic. At the same time, 

it has a serious impact on meeting the vital needs of people's health and those who 

seek help from social services, which are part of social policy. In order to prevent 

these impacts the Operational Commission within Cabinet of Ministers was 

established under the special supervision of President Ilham Aliyev to protect the 

health of the population and improve their social welfare and measures were taken 

to protect the population from this terrible disease. 

19 March 2020 dated order No. 1950 of the President of Azerbaijan Republic, 

"On a number of measures to reduce the negative impact of the coronavirus 

(COVID-19) pandemic and the resulting sharp fluctuations in global energy and 

stock markets on the economy of the Republic of Azerbaijan, macroeconomic 

stability, employment and entrepreneurship"  considers the protection of the health 

of the population, the provision of essential needs and the regulation of other such 

matters. The considered action plan aims to protect all areas of the population 

affected by the pandemic, as well as the social welfare of the population, to support 

low-income and poor families due to difficulties and unemployment. 

In order to improve the social welfare of employees of public medical 

institutions due to coronavirus-related working conditions the government decided 

to increase their monthly salaries by 3–5 times by term. In general more than 

250 million manats was allocated to the health sector to prevent and combat the 

pandemic and 20 new modular hospitals have been built and put into operation in a 

short period of time. At the same time the state tried to reduce the social problems 

of the population by providing one-time benefits of 190 manats to those who lost 

their jobs due to the closure of their work in the country due to the pandemic. Along 

with the government, non-governmental organizations, communities and charities 

also supported with one-time assistance packages to low-income families, lonely 

elderly people and the people with disabilities to solve the social problems of the 

population. 

Each society determines its social security arising from its system of national 

and moral values and in accordance with the law which implements the social 

policy of the state. The issue of improving the health, social welfare, protection and 

provision of the population has been studied by many scientists at different times. 

As the society is constantly developing dynamically, the types of guarantees and 

services in the field of social policy and social work have been formed in 

accordance with the requirements of each period. The Ministry of Labor and Social 

Protection of Population of the Republic of Azerbaijan that implements this 

provision in our country, carries out a wide range of social security, assistance and 

other service functions, also organizes the implementation of additional measures to 

further improve the health and social welfare of the population. The Ministry carries 
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out this work by applying to non-governmental organizations for the provision of 

services through daily care and community-based rehabilitation centers under 

certain conditions in order to ensure the access of the elderly, children and families 

to social services. At the same time, such social services are provided by a number 

of international organizations and foundations operating in our country. Although 

the number of these services is many regardless of the form and nature of the 

services provided by government agencies or international and local non-

governmental organizations working to improve the social welfare of the 

population, they are short-term and scattered in all cases and this does not guarantee 

that society will live in sustainable prosperity. Social welfare should not be 

temporary, to a certain extent. 

In general, the social programs and projects presented and proposed to the 

population by the Ministry of Labor and Social Protection are a matter of serious 

dispute. The forms of assistance provided to low-income groups did not justify 

themselves as intended. People have been unable to achieve the intended sustainable 

positive social change for years, even though they have benefitted from various aid, 

allowance and some funds in hope of improving their social welfare instead of 

working. In developed countries new welfare goals have already been determined 

for the stable and sustainable development of society and the improvement of the 

social welfare of the population.  Almost in all societies where social development 

is weak conservative forces have always been a majority opposed to innovation and 

change by the government that governs it. These conservatives are trying to hinder 

social projects and change thinking these, especially those related to social welfare 

will be at the expense of economic losses. According to them, people who depend 

on social services are unable to use their opportunities properly or believe that 

inequality is inherent in society. Poverty, low-income and other social dependencies 

should not be viewed as laziness and irresponsibility of individuals. But on the other 

hand, the conservatives support the right of individuals to a minimum level of living 

in order to prove the presence of social welfare programs and if being low-income 

reasons beyond their control. 

The industrialization of its economy is a prerequisite for a prosperous and 

socially oriented state. Any social program that supports an individual's employment 

means that he or she participates in the overall economic development of society. 

There is a common approach and idea adopted by conservatives and liberals in the 

developed countries of the world  to improve the social welfare of the population. 

The approach to the development of social welfare "The integration of the economy 

in a period of dynamic development and the period of planned social change for the 

general welfare of the population"1 proposed by social researcher James Midgley  is 

considered the best social planning proposal of modern times. According to this 

approach it is intended to increase relations between economic and social 

institutions and implement joint social program and projects. The development of 

life as a social element is, in fact, support for economic development, which leads to 
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an increase in the active role of government in economic and social planning. Thus 

the overall social development, improving of the public welfare  reduces the loss of 

funds allocated to increase social services and additional social programs, and as a 

result, economic and social interventions to improve the public welfare will maintain 

larger and generalized well-being. 

Human health is related to the ability to engage in regular productive activities, 

healthy and proper nutrition, normal rest and a high level of health care. The social 

protection sector needs a real partnership between economic institutions and the 

government to address the problems of the poor, the elderly, the physically and 

mentally handicapped and the growing needs of caregivers in the family.  

The most important thing for the success of social policy is to further 

strengthen economic opportunities, keep employment close to full capacity, 

improve working conditions and reduce the wage gap depending on the type of 

activity of able-bodied people. In this case, the development of society is possible 

through the fair regulation of social relations and the improvement of the public 

welfare. 

Resume. Research into popular social welfare have always been met with keen 

interest by the scholar and fellows of this field but it neither means the beginning 

nor the end of state social policy. Reality between popular social situation and 

official state indicators is clearly observed especially during emergency situations 

and pandemic caused by unpredictable diseases, just for that, if there occurs a 

common accordance among state social policy, social service subjects implementing 

it and its applicants then popular social welfare changes turn into positive. Most of 

population is doomed to poverty  if the providing of needs that pivots the way into 

household, health, education, income, work and homelessness conflicts of family or 

individual are disregarded and turned a blind eye by social subjects, relatedly, 

poverty of the most of applicants and population actually requires the increase of 

social service centres, social service education and ideas and rules relating to this as 

social service is a public field which observes individuals in hard life circumstances, 

poverty and unequalities as well as it acts as a rightful advocate of low-income 

families doomed to live frugally and realizes the importance of social policy for that.  
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НАУКОВО-ОСВІТНЯ ШКОЛА  

ПРОФЕСОРА НОВАЛЬСЬКОЇ Т.В. 

За понад півстоліття існування Київського національного університету 

культури і мистецтв (далі – КНУКіМ) сформувалася плеяда представників 

бібліотечної науково-освітньої школи. Започаткована у 70-х роках ХХ століття 

першим ректором київського інституту культури, завідувачем кафедри 

бібліотекознавства Сокальським О.С., бібліотечна науково-освітня школа 

продовжує активно розвиватися у ХХІ столітті, забезпечивши спадковість 

поколінь дослідників та залучаючи молоді кадри до актуальних досліджень у 

бібліотечній галузі. Яскравими представниками бібліотечної науково-освітньої 

школи КНУКіМ є вчені: Амлінський Л.З., Долбенко Т.О., Загуменна В.В., 

Королевич Н.Ф., Петров С.Й., Пілецький В.М., Туров В.М., Довгопола О.П., 

Ківшар Т.І., Коломієць П.В., Медведєва В.М., Новальська Т.В., Одинока Л.П., 

Чачко А.С. та багато інших дослідників бібліотекознавчої, бібліографознавчої 

та книгознавчої проблематики. 

Серед лідерів науково-освітньої школи помітне місце належить відомому 

українському бібліотекознавцю, доктору історичних наук, професору – 

Новальській Тетяні Василівні. Тож, актуальністю нашого дослідження є 

висвітлення основних аспектів науково-освітньої школи професора. 

Новальська Т.В. є автором понад 150 праць наукового та науково-

методичного характеру. Коло наукових інтересів вченої становлять проблеми 

підготовки бібліотечно-інформаційних фахівців; стан кадрового забезпечення 

бібліотек України; бібліотечно-інформаційне обслуговування читачів; вивчення 

та задоволення інформаційних потреб користувачів бібліотек; соціологія книги і 

читання; психолого-педагогічні основи бібліотечного спілкування; сучасні 

книгознавчі і бібліотекознавчі концепції та ін. Серед численних наукових праць 

Новальської Т.В. ґрунтовним внеском у розвиток українського бібліотеко-

знавства є монографія «Український читач у бібліотекознавчих дослідженнях 

(друга половина ХІХ – початок ХХІ століття)» [5]. Вчена перша серед 

вітчизняних науковців узагальнила досвід вивчення читачів за півтора століття, 

що дозволило обґрунтувати комплекс знань про читача, як окрему галузь 

бібліотекознавства – читачезнавство. У 2018 році було видано монографію 

«Бібліотечне читачезнавство в Україні: історія, теорія, практика», в якій 

науковець розширила знання про історію, теорію та практику вивчення читачів і 
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читання в бібліотеках, розкрила сучасний стан досліджень та репрезентувала 

бібліотечне читачезнавство, як самостійну галузь знань бібліотечної науки. 

Саме професор Новальська Т.В. визначила сутність поняття «бібліотечна 

науково-освітня школа» як «неформальне інтелектуальне об’єднання декількох 

поколінь науковців-педагогів навчальних закладів вищої освіти, які здійснюють 

як наукові дослідження книгознавчої, бібліотекознавчої, бібліографознавчої 

проблематики, так і підготовку висококваліфікованих фахівців для бібліотечної 

галузі, впроваджують результати наукових досліджень у навчально-виховний 

процес та бібліотечну практику» [6, С.9-10]. 

Варто відзначити поєднання педагогічної та управлінської діяльності 

Новальської Т.В. Організаційна сторона управлінської діяльності професора 

зосереджена на формуванні кафедри як єдиного цілого у науковому середовищі. 

Тетяна Василівна очолювала кафедру протягом 2008–2013 рр., та з 2018 р. по 

сьогодення. За час керівництва професора Новальської Т.В. кафедра набула 

активізації наукової та науково-методичної роботи: розроблюються та 

укладаються освітні програми; значно поновлюються навчальні та робочі 

програми; до навчальних планів включені нові дисципліни, з урахуванням 

концептуальних засад підготовки фахівців бібліотекознавчої сфери у рамках 

спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».  

Наукова діяльність та педагогічний досвід вченої розвивають кращі 

традиції науково-освітньої школи та відіграють важливу роль у професійному 

становленні дослідників. Під керівництвом Новальської Т.В. захищено  

9 кандидатських дисертацій (з яких: кандидатів історичних наук – 3; кандидатів 

соціальних комунікацій – 4; кандидатів культурології – 2). Тематика дисерта-

ційних досліджень охоплює багатопланові проблеми бібліотекознавства та 

культурології, а саме: історію становлення та розвитку основних напрямів і 

етапів вивчення контингенту читачів публічних бібліотек України та змісту їх 

читання у 1900–1930-х рр. ХХ ст. дослідила Тимошенко І.В. [14]; процеси 

становлення та розвитку бібліотечно-інформаційного забезпечення користу-

вачів з вадами зору в Україні вивчила Литвин А.В. [4]; традиції та перспективи 

формування екологічної культури читачів-дітей засобами бібліотечно-

бібліографічної роботи в бібліотеках для дітей дослідила Романченко І.Г. [13]; 

діяльність обласних універсальних наукових бібліотек України із забезпечення 

інформаційних потреб користувачів проаналізувала Кононученко Л.І. [3]; 

систему бібліотечно-інформаційного супроводу професійної діяльності 

сімейних лікарів в Україні дослідила Т.В. Проценко [12]; зберігання книжкових 

пам’яток як культурних цінностей в бібліотеках України дослідив Горбань Ю.І. 

[2]; розвиток інноваційних форм в бібліотечному обслуговуванні дітей розкриті 
у роботі Вертій Ж.С. [1]; діяльність обласної універсальної наукової бібліотеки як 
складової культурно-мистецького середовища регіону дослідила Пристай Г.І. [11]. 

Публікації Т.В.Новальської, присвячені першому в Україні професору 

кафедри бібліотекознавства та першому ректору з бібліотечною освітою 
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О.С. Сокальському (у яких вчена представила невідомі біографічні дані та 

окреслила наукові напрями його досліджень), стали витоками для дисерта-

ційного дослідження І.В.Черняк – «Внесок О.С. Сокальського у розвиток 

бібліотечної науки та освіти України» (2018). Під керівництвом Новальської 

Т.В. здобувач дослідила внесок професора О. С. Сокальського у формування 

київської науково-освітньої бібліотечної школи [15]. Подальші матеріали 

дослідження були узагальнені у спільній монографії Т.В. Новальської, 

І.В.Черняк «Видатний український бібліотекознавець Олексій Степанович 

Сокальський» (2019) [8]. 

На сучасному етапі формування науково-освітньої школи професора 

Новальської Т. В. продовжує активно розвиватися. Професор здійснює наукове 

керівництво магістрами (захищено близько 50 магістерських досліджень), 

проводить наукові консультації аспірантів, студентів. Під час консультацій 

науковий керівник спрямовує увагу молодих здобувачів на основні теоретичні 

засади наукового дослідження та чітко пояснює сутність обраної тематики. 

Вчена здійснює редагування та рецензування наукових збірників, монографій, 

навчальних посібників, авторефератів дисертацій. Виступає офіційним 

опонентом кандидатських та докторських дисертацій. Новальська Т.В. очолює 

спеціалізовану вчену раду у КНУКіМ з 2016 р. по теперішній час за шифром – 

К 26.807.04, а також була членом спеціалізованих вчених рад у Національній 

бібліотеці України імені В.І. Вернадського, Харківській державній академії 

культури, Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв. Тетяна 

Василівна є активним учасником та членом оргкомітетів Міжнародних, 

Всеукраїнських науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів та 

ін. Член Української бібліотечної Асоціації, нагороджена Грамотою за вагомий 

внесок у розвиток бібліотечної освіти (2008). Має почесні грамоти Міністерства 

культури України та Київського міського голови. 

Отже, проведений аналіз основних аспектів наукової діяльності професора 

Новальської Т.В. свідчить про значний внесок вченої у розвиток бібліотеко-

знавчих досліджень та формування власної науково-освітньої школи. Фахова 

компетентність, науково-педагогічний досвід професора формують світогляд 

щодо розуміння наукової школи вченого, етосу науки, сприяють у підготовці 

наукових кадрів та їх професійному зростанні. Подальші результати досліджень 

науково-освітньої школи професора Новальської Т.В. стануть матеріалами для 

укладання колективної монографії з історії кафедри. 
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GENDER COMPONENT AS AN IMPORTANT DOMINANT IN 

THE EDUCATIONAL PROCESS OF MODERN YOUTH 

The issues of gender education and upbringing of the modern youth are 
important and relevant because today the democratic path of the development of 
Ukrainian society is being constructed accompanies by the establishment of a 
gender parity society. In modern society, a new approach to the system of education 
and upbringing of student youth is being formed and it causes the search for socially 
acceptable and optimal forms of self-realization for the individuals. 

Gender relations at the present stage of the development of society influence 
all spheres of human life, acting at the same time as a goal, regulator, tool, catalyst 
and result of the activities carried out by both men and women. At the personal 
level, their significance is determined by sensibility, deeply intimate needs of a 
person, at the level of society – by ensuring social stability, continuation and 
development of the human race.  

Gender issues are fundamental for the social sciences and refer to those 
"eternal" themes that have accompanied all periods of the formation of scientific 
knowledge and remain relevant in modern conditions. Researchers consider the 
transformations taking place in the system of the gender structure of society over 
several centuries and having stable dynamics to be «a quiet revolution on a global 
scale». The natural complication of the mechanisms of inter-sex interactions, the 
regulators of role behavior come into conflict with the existing socio-cultural system 
of values, which does not have time to adapt to such rapid changes. There is a 
necessity to reconsider the traditional content of the gender culture of the individual 
and society, to search for its actual meaning-forming components. It is worth 
describing what is the concept of «gender culture». As a social phenomenon, gender 
culture has been taking place since the dawn of civilization, since it was a cultural 
representation of masculinity and femininity in comparison with what is given by 
nature. But as a scientific category, it does not have a clear definition and this term 
is used, as a rule, to describe the most general characteristics of the gender structure 
of society. Gender is a socio-cultural construct, which already introduces an element 
of «cultural» into its content. However, the versatility of manifestations and 
definitions of culture makes it possible to use the phrase «gender culture» in the 
case when «culture» is viewed not just as a difference from «nature», but as an 
indicator of the level of development of social subjects. In the modern interpretation 
of gender culture, in our opinion, the category of «equality» has a significant 
conceptual value because according to the norms and requirements of world 
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legislation, as well as the idea of egalitarianism as a human value in itself, 
«equality» is the most important feature of modern gender relations. 

The consideration of the gender culture of young people in modern society is 
actualized by the fact that the process of its formation and intensive development 
takes place in conditions of a deep socio-cultural crisis. This crisis caused by the 
socio-political transformations of the last decade of the 20th century was in the form 
of some urgent problems. Sociologists are most alarmed by negative trends in the 
development of the institution of the family, the loss of its socializing function, a 
low level of reproductive culture of the population, male supermortality, and the 
gender component of social inequality. In addition, an essential feature of our time 
is the involvement of young people in a continuous flow of information. 

Student youth, as the most advanced part of a social group of young people, is 
more actively involved in global networks, in the global world, influencing new 
types of relationships, social practices, values, norms of behavior. They often act in 
the form of a conflict of generations and demonstrate contradictions between the 
global and local in the system of gender relations. The youth of the millennium in 
public opinion appears to be more educated, uninhibited social group, they 
understand their rights and freedoms of inter-sex interaction differently than the 
adults. 

In resolving the emerging contradictions in intergenerational relations, an 
important role is played by the resource possibilities of education, which are still not 
used to the proper extent. There is a dissonance between the high level of gender 
studies in various branches of knowledge, including sociology, and their limited use 
in educational activities at all levels of education. On the one hand, this is due to the 
lack of a unified strategy for gender education, and its fragmentation, on the other, 
with the ignorance of the need for the development of the gender culture of social 
subjects on the part of the state, the erroneous idea of the possibility to solve socio-
demographic problems only by boosting the birth rate with financial support, 
without taking into account other aspects of the interaction between men and 
women in all spheres of public and private life. 

Ukraine has chosen democratic values, of which gender equality is an integral 
part. The media, educational institutions, government agencies, as sociological 
studies show, still continue to produce gender stereotypes. There are endless 
discussions in society about the advisability of focusing on «Western» values. Thus, 
a circle of topical socio-cultural problems of gender relations was identified, which 
must be studied and correctly introduced into educational programs to form a 
tolerant perception of new forms of culture and their manifestations in modern 
society. 
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ПАРТНЕРСТВО В СУЧАСНИХ СІМЕЙНИХ ПРАКТИКАХ 

В сучасному суспільстві значний інтерес викликає проблема розбудови 
партнерських стосунків в сім’ї. Її актуальність  зумовлена тим, що сьогодні 
інститут сім’ї переживає серйозну кризу. З одного боку, сучасна жінка вже не 
пов’язує своє життя тільки з домашнім господарством, турботою про членів 
родини, а намагається отримати вищу освіту, побудувати кар’єру, реалізувати 
свій особистісний потенціал. З іншого боку, сучасний чоловік не є основним 
главою сім’ї,  призначення якого полягає у матеріальному забезпеченні своїх 
рідних, він все більше залучається до домашніх та сімейних справ. При цьому 
сучасні батьки намагаються зробити значний внесок в розвиток своїх дітей, 
які не тільки повинні бути одягнуті та нагодовані, а й отримати можливість 
проявити та розвинути свій особистісний потенціал, мати розуміння і 
підтримку батьків, засвоїти цінності важливі для самоствердження. Це зумов-
лює поширення практик партнерства, в яких чоловік і жінка намагаються 
спільно виконувати домашні та сімейні обов’язки з метою забезпечення 
самореалізації кожного члена сім’ї. 

Ця загальноцивілізаційна тенденція стосується і української сім’ї, в якій 
відбувається поступове звільнення від старих традиційних практик та 
опанування нових, які побудовані на партнерстві. Хоча сьогодні в більшості 
сімей дружина залишається основним виконавцем домашньої роботи. Що 
показало дослідження, проведене соціологічною групою «Рейтинг»: на думку 
опитаних частіше у їхній сім’ї (парі) жінка готує їсти – 64% опитаних. Лише 
близько чверті зазначили, що ця роль у їхньому союзі поділена порівну. 
Обов’язки з виховання дітей та заняття господарськими справами також, на 
думку опитаних, покладені на жінок (52% та 43% респондентів відповідно). 
Водночас стосовно виховання дітей, на відміну від господарських справ, 
опитані дещо частіше зазначали, що ця роль поділена у їхній парі порівну. 
Натомість головування в сім’ї (парі) дещо частіше покладається на чоловіків – 
такої думки дотримуються 39% опитаних, стосовно жінок так вважають 29% 
респондентів, і порівну розділяють цю роль також 29% опитаних. Більше 
половини опитаних вважають, що в їхній сім’ї (парі) більше заробляє саме 
чоловік, 23% – такої думки про жінок, 17% – вважають, що обидва заробляють 
приблизно однаково [1]. 

В той же час дослідження, яке було проведене Київським міжнародним 
інститутом соціології спільно з Мінсоцполітики на замовлення Фонду 
народонаселення ООН в Україні в рамках кампанії "Щастя у 4 Руки" показує, 
що майже 50% жінок, які виконують більшу частину домашньої роботи, 
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готові поділити її порівну зі своїми партнерами, що є свідченням прагнення 
жінок до рольових змін. Водночас близько 26% жінок згодні віддати тільки 
частину домашніх обов’язків. А досить великий відсоток жінок – від майже 
4% до 8%, – не готові віддати чоловікові навіть їх частину. Показовим також є 
великий відсоток чоловіків (майже 57%), які згодні взяти на себе лише 
невелику частину домашніх обов'язків. Лише 22 % чоловіків погоджуються 
порівну ділити з жінками домашні обов'язки в тих українських сім'ях, де 
більшість хатньої роботи виконує дружина. 

Цікаво, що у різних регіонах України ці відповіді різнилися. Якщо у 
центрі України менше всього чоловіків готові до паритетного розподілу 
обов’язків – лише 12%, то найбільшу лояльність у питанні розподілу домаш-
ніх обов’язків виявили чоловіки у східних регіонах – 33%. Натомість на заході 
та півдні України близько 8% чоловіків не погодилися брати на себе навіть 
частину домашніх обов’язків [2]. 

Певною подією, яка пов’язана з позитивними зрушеннями в подоланні 
поширених гендерних стереотипів, стало те, що 1 грудня 2020 року народні 
депутати прийняли за основу проект Закону №3695 «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів щодо забезпечення рівних можливостей матері та 
батька на догляд за дитиною». Прийняття цього закону дозволить забезпечити 
рівні можливості матері та батька на догляд за дитиною та поєднати трудову 
діяльність із сімейними обов’язками і усунути законодавчі прогалини, які 
обмежували право чоловіка на відпустку для догляду за дитиною. 

Хоча дослідження Українського центру соціальних реформ показують, 
що 36% українських чоловіків вважають, що вони просто не здатні піклува-
тися про немовля. Більше половини з них – 63%, думають, що купання, зміна 
підгузків та годування дитини є обов’язками виключно матерів. Але вже 
трохи більше половини опитаних чоловіків вірять, що домашні обов’язки 
мають порівну ділитися між чоловіком та жінкою [3].  

І все ж українські чоловіки поступово набувають досвіду, який дозволяє 
їм значно розширити коло сімейних обов’язків і приділяти більше уваги дітям. 
В Мінсоцполітиці повідомили, що на 1 січня 2019 року матеріальну допомогу 
при народжені дитини загалом отримували 1 мільйон 104 тисячі осіб, з них – 
15 тисяч чоловіків. Таку допомогу часто оформлюють на того з батьків, хто 
планує брати декрет, оскільки ці доходи надають можливість зарахувати 
період догляду за дитиною до страхового стажу [4].  

 Цікавим є досвід журналіста Артема Чапая, який узагальнив власні 
проблеми і враження від своєї декретної відпустки в книзі «Тато в декреті». 
Він зазначив, що основна проблема залучення чоловіків в нашій країні по 
догляду за дитиною полягає в тому, що сім’я в такій ситуації безумовно 
втрачає фінансово [5], оскільки жінці значно важче знайти високооплачувану 
роботу. Тому не випадково в Україні чоловіки значно рідше вдаються до 
такого кроку як декретна відпустка по догляду за дитиною, ніж в країнах 
Західної Європи. В Україні поки що максимум 3% чоловіків користуються 
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правом піти у декретну відпустку. В той час, як згідно даних Фонду 
соціального страхування Швеції, за результатами 2019 року, на чоловіків 
припадає 46% тих, хто пішов у декретну відпустку. Але Швеції знадобилося 
20 років на те, щоб прийняти «чоловічий» декрет [6]. 

Позитивним є досвід пов’язаний з діяльністю «Тато-школи», яка була 
створена на базі другого міського полового будинки в м. Вінниці при допо-
мозі шведських тренерів-консультантів і Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ). 
Метою діяльності «Тато-школи» є підготовка майбутніх батьків до народжен-
ня дитини та залучення чоловіків до активної участі у вихованні дітей на 
принципах рівної відповідальності з матір’ю дитини. Наукові дослідження 
показують, що діти, в сім’ях яких є батько, краще адаптовані до життя. Але 
тільки за умов, якщо в них склалися близькі та довірливі відносини з батьком, 
який приймає активну участь в їх житті.  

Саме тому, залучення чоловіків до активних практик батьківства є дуже 
важливим кроком розвитку сімейних відносин. Але це складний і тривалий 
процес формування партнерських відносин у сім’ї, де батьки мають спільно 
визначати розподіл своїх ролей та враховувати потенціал кожного і 
особливості сімейної ситуації. Можна прогнозувати, що сучасні батьки вже не 
зможуть/схочуть повернутися до традиційних практик старшого покоління, 
які базувалися на архаїчному сприйняті жінки, чоловіка, дитини та їх світу.  

Від того чи зможе суспільство вибудувати партнерську модель відносин 
між чоловіком та жінкою буде залежати чи стане воно по-справжньому 
демократичним. Партнерські відносини пов’язані з вмінням цінувати 
партнера, бажанням прийти йому на допомогу, повагою до індивідуального 
простору і інтересів «Іншого» та працею заради спільного майбутнього.          
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ЛАНДШАФТНИЙ ТУРИЗМ ЯК ЗАСІБ ВИХОВАННЯ 

ВИСОКОЇ ЕСТЕТИКИ ЛЮДИНИ 

В останній час все більше людина намагається удосконалювати всі 

напрями свого життя, в тому числі і за допомогою туристичної діяльності, що 

дає змогу побачити його як в часовому так і в просторовому напрямах. 

Найбільше заполонює людський фактор краса, що закладається в антропо-

генній діяльності, на основі бачення природних утворень, і в цьому найбіль-

шого зростання подає ландшафтний туризм. 

Мета роботи – висвітлити красу природи навколишнього середовища з 

його ландшафтами, і показати велич людського творення в його красі і 

розумовій діяльності. Вказати на природні та антропогенні ландшафти, їх 

подібні та відмінні властивості, і значення їх для туристів. 

Туризм є соціально-економічне явище яке вивчають багато наук серед 

яких є географія, біологія, історія, економіка, екологія, краєзнавство, меди-

цина, психологія, соціологія, політика, право, педагогіка, культурологія, 

інженерно-технічні дисципліни. Термін ―туризм‖ від французького слова 

touriste (tour) – обхід, об’їзд, прогулянка, поїздка, подорож, міцно увійшов до 

світової практики в другій половині ХІХ століття [5].   

Туризм тісно пов’язаний з ландшафтами, що є природним домом для 

більш дрібних складових частин. ―Очевидно, зовнішньою ознакою географіч-

ного ландшафту, що його відрізняє, можна вважати наявність дрібних 

складових частин‖ [7, С.9]. Форми рельєфу, водойми, грунти, біоценози 

відіграють певну роль у ландшафтах і дають можливість вивчати їх, пізнавати 

навколишню природу, але і розуміти, що вони створюють різноманітні 

природні позначення, що в багатьох випадках формують особливі утворення, 

що крім наукової цінності, володіють ще і естетичним потенціалом, котрі 

стають об’єктом ландшафтного туризму. ―Насправді, до тих пір, доки дослід-

ник бачить на цій чи іншій території одні і ті ж поєднання певних форм 

рельєфу, водойм, ґрунтів, біоценозів, він може бути впевнений у тому, що 

знаходиться в межах одного і того ж географічного ландшафту, але як тільки 
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появляться які-небудь нові елементи чи компоненти ландшафту, а разом з цим 

нові їх поєднання, це буде надійною ознакою того, що географ вступив у межі 

іншого ландшафту‖ [8, С.65-66].   

Поверхня суші є зоною найбільшої активності в якій так взаємодіють 

літосфера, атмосфера, гідросфера, сфера життя і арена діяльності людини. Всі 

ці компоненти володіють неоднорідними властивостями, котрі 

спостерігаються в різних місцях великою різноманітністю природних умов та 

ресурсів. ―Точніше, різниця у властивостях приповерхневих гірських порід, 

приземних шарів повітря, поверхневих і підземних вод, рослинного і 

тваринного світу як частин єдиної матеріальної системи привели до 

виникнення якісно різних територіально обмежених природних одиниць. Такі 

ділянки, що закономірно виникли і володіють більшою чи меншою 

складністю внутрішньої побудови, і утворюють в сукупності мозаїчний узор 

природи земної поверхні‖ [7, С.7].      

Ландшафтний туризм є внутрішній і міжнародний, де перший вивчає і 

пропонує природні і антропогенні естетичні, і великої краси внутрішні 

туристичні ландшафти нашої України, а останні – країн цілого світу. Для 

ландшафтного внутрішнього туризму значення мають регіональні ландшафтні 

парки, кількість яких зросла із 35 в 2000 році, до 80 у 2015 році [9].      

Регіональні ландшафтні парки мають пізнавальне, освітнє, виховне, 

естетичне, лікувальне значення, і тому все більше приваблюють туристів, і все 

більше сприяють розвитку ландшафтного туризму. В адміністративних 

областях проявляється нерівномірне забезпечення регіональними ландшафт-

ними парками. Волинська, Житомирська, Черкаська та Херсонська області не 

володіють цими парками. В інших областях, частка площ регіональних 

ландшафтних парків від площ адміністративно територіальних одиниць 

станом на перше січня 2015 року – така (таблиця 1). 

Таблиця 1 

Частка площ РЛП від площ АТО областей 

№ 

п/п 

Назва і процент площі РЛП 

від площ АТО областей 

Назва областей 

1 Найменша; менше за один % Хмельницька, Вінницька, Київська, Одеська, 

Дніпропетровська, Запорізька, Харківська, 

Луганська 

2 Найбільша; 3–4,5 % Чернівецька, Сумська, Кіровоградська, 

Тернопільська 

3 Середня; 1–3 % Рівненська, Львівська, Івано-Франківська, 

Закарпатська, Чернігівська, Полтавська, 
Донецька, Миколаївська, АР Крим 

 

При порівнянні кількості РЛП та частки їх території від їхньої площі 

адміністративної одиниці, то прослідкуємо різні результати (таблиця 2). 
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Таблиця 2 

Дані РЛП по їх кількості та частки їх території від площі АО 

№ п/п Кількість РЛП Частка їх території від площі 
АО в % 

Назва областей 

1 Шість 1,2 Донецька 

2 Шість 0,3 Київська 

3 Один 4,5 Чернівецька 

4 Один 4,1 Сумська 
 

Найбільша кількість РЛП і частка їх від площі АО знаходиться в західній 
та північно-східній частині України. В центральній частині України 
представлена мала частка РЛП від площі адміністративних одиниць – в 
середньому 0,6 %. ―Території РЛП беруть на себе роль екологічних ядер, 
центрів збереження біорізноманіття, тому в центральній частині України 
особливо актуально розвивати мережу регіональних ландшафтних парків. У 
цих парках можливий широкий розвиток екологічного й пізнавального, 
зеленого туризму, організація спортивного мисливства та рибальства. Прове-
дення окремих занять на природі із відповідних дисциплін відіграватиме 
важливу роль у навчальному процесі. Такі заняття можна проводити на 
спеціально розроблених маршрутах – екологічних стежках, які залежно від 
складу та інтересів відвідувачів можуть мати різне призначення, протяжність, 
територіальне розміщення тощо‖ [9, С.13].      

Регіональні ландшафтні парки – місце проведення природного ландшаф-
тного туризму, що здатний виховувати і формувати високі естетичні якості 
людини, яка в останній час потребує достатнього як християнського так і 
морального виховання. Виховання і високі естетичні дані людини повинні 
підкріплюватися достатніми природними утвореннями, котрими і є ланд-
шафтні природні утворення – регіональні ландшафтні парки, що чарують 
туристів, екскурсантів, відвідувачів своєю красою та візуально-геометрич-
ними фігуральними утвореннями. Естетичні смаки і спостереження цієї 
природної краси дає людині підвищене сприйняття утворення ландшафтних 
одиниць, та рослинного і тваринного світу на їх поверхні. Пошук цієї 
естетичної краси, запорука високих ідеалів у життєвих процесах кожної 
людини, що прямує до практичної, повноцінної, туристичної роботи. 
Ландшафтний туризм дає змогу кожній людині, яка намагається перебувати у 
туристичних заходах, влаштовувати свою працю в повсякденному житті до 
організації в місці свого постійного перебування та проживання естетичного і 
приємного антропогенного ландшафтного дизайну.  

Антропогенний ландшафтний дизайн території, як і природний 
ландшафтний парк, володіє у собі здатністю, приваблювати все більше 
туристів, до антропогенних утворень з використанням ландшафтного дизайну, 
антропогенних ландшафтних парків, окремих ландшафтних мозаїчних 
територій, антропогенних ландшафтних фацій. Ці ландшафтні утворення 
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приваблюють туристів, відвідувачів своєю красою, чудесним виглядом і 
активізацією кожної людини теж приєднуватися до створення баченої 
антропогенної ландшафтної картини, з її високою естетичністю.  

Природні ландшафтні парки характерні і для країн Європи і інших 
континентів. Станом на перше січня 2015 року найбільше парків було в 
Польщі – 122, площею 2526 тис. га, що становить 8,1 % від площі держави. 
Найбільша площа ПЛП є в Німеччині – 9925,5 тис. га, що становить 27,8 % від 
площі держави; кількістю – 103.  Ці природні утворення створені для людини, 
як об’єкти високої краси, для злиття їх з людиною і людей з ними, бо людина 
створена для добра, для добрих діл, для сприйняття прекрасного і виховання у 
собі естетичності, що буде у людині напрямом робити добро, і ні в якому разі 
нікого не образити. Достойну естетичну цінність складають і окремі ареали 
квіткового царства, зокрема ―Долини нарцисів‖, що розміщена біля міста Хуст 
на висоті 175–185 метрів над рівнем моря в західній частині Хустсько-
Солотвинської долини, у межах заплавної тераси річки Хустець, притоки 
Тиси, на стародавній терасі. 

Красою даної долини в Закарпатській області України є нарцис вузько-
листий (Narcissus angustifolius Curt.), що володіє науковим, рекреаційним та 
естетичним значенням. Дана місцевість є важливим рекреаційним туристич-
ним ресурсом, що надасть туристам насолоду від цієї нарцисової краси і 
подасть достойний стійкий відпочинок. Туристична подорож до ―Долини 
нарцисів‖ збагатить кожного туриста знаннями, прививатиме любов до всього 
прекрасного, дасть побачити і відчути красу рідного Карпатського і Закарпат-
ського краю, цінної і важливої складової частини Української Землі [1,2,4].  

Високу естетичну цінність становлять антропогенні ландшафти, в тому 
числі і садово-паркові, які володіють високою естетичною цінністю, і здатні 
виховувати у людини естетичні якості і високу моральну цінність. 
Формування таких ландшафтів спостерігаємо в усіх містах України. В Україні 
варто відвідати найкращі дендропарки або ландшафти [6] (таблиця 3). 

Таблиця 3 
Найкращі дендропарки або ландшафти України 

№ 
п/п 

Назва 
дендропарків 

або ландшафти 

Місце знаходження  Їх площа, 
га 

Дата 
заснування, 

рік 

1 Софіївка Місто Умань, Черкаська область  179,2 га Кінець XVIII 
століття 

2 Парк 
Олександрія 

Місто Біла Церква, Київська 
область 

290 га   XVIII 
століття 

3 Тростянець Смт Тростянець, Ічнянський 
район, Чернігівська область 

350 га Середина 
XIX століття 

4 Дендрологічний 
парк 

Місто Кіровоград 44,2 га 1950–і роки 

5 Парк Місто Чернівці 4,8 га 1876 рік  
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6 Дендропарк Місто Сторожинець, Чернівецька 
область 

17,5 га 1912 рік 

7 Парк Місто Березне, Рівненська область 30 га Тридцять 
років  

8 Парк Веселі 
Боковеньки 

Долинський район, Кіровоград-
ська область 

109 га 1893 рік 

9 Парк Місто Полтава 124,5 га 1960–і роки 

10 Парк Смт Клесів, Рівненська область 3 га 1977 рік 

11 Дендропарк Смт Краснокутськ, Харківська 
область 

13,6 га Понад 200 
років. 

 

Спілкування з природою, перебування у цих перелічених дендропарках 

чи ландшафтах, формує почуття в естетичній свідомості, визначає зв’язок 

взаємодії людини та навколишнього середовища, витягаючи з нього якусь 

небайдужість до предметів й також концентруючи інші духовні здатності. 

―Почуття красивого охоплює нас, коли у своєму сприйнятті ми відображаємо 

об’єктивно прекрасну, реально існуючу красу явищ природи і суспільства. Ми 

відчуваємо це почуття при погляді на красиву квітку, тварину, ландшафт, 

створену руками людини машину або домашнє начиння, коли спостерігаємо 

вчинки людини, думаємо про чудові риси його характеру тощо‖ [3].      

В міжнародному туризмі достойну роль відіграють антропогенні ланд-

шафти країн світу, котрі чарують і приваблюють туристів всіх країн своєю 

красою, величчю і неймовірною красою (таблиця 4). 

Таблиця 4 

Найкращі дендропарки або ландшафти світу 

№ 

п/п 

Назва дендропарків або 

ландшафти 

Місце знаходження Дата заснування, 

рік 

1 Сади Бутчард Британська Колумбія, 

Канада 

1907 

2 Центральний парк Нью-Йорк, США 1857 

3 Парк Гуеля Барселона, Іспанія Початок 20 століття 

4 Парк Кекенкоф Ліссе, Нідерланди 1949 

5 Парк Пратер Відень, Австрія Квітень, 1766 

6 Гріффіт-парк Лос-Анджелес, США 1896–1912 

7 Парк Раундхей Лідс, Великобританія Початок ХІХ ст. 

8 Сілезький зоологічний сад Катовіце і Хожув, Польща 1954 

9 Сад Майстра Мереж Сучжоу, Китай 1140 

10 Форт Каннінг Сінгапур 1922 
 

Відвідуючи ці дендропарки, або ландшафти знаходимо для себе мотиви 

нашого життя, що повинне бути насиченим як природними так і естетичними 

особливостями. З цими привабливими природними ландшафтними утворен-

нями, а також з антропогенними влаштуваннями територій пов’язане наше 
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перебування в своїх життєвих процесах, які повинні бути насичені високою 

естетикою. 

Висновки. Як соціально-економічне явище туризм вивчають багато наук 
серед яких є географія, біологія, історія, економіка, екологія, краєзнавство, 
медицина, психологія, соціологія, політика, право, педагогіка, культурологія, 

інженерно-технічні дисципліни. Термін ―туризм‖ можемо замінити такими 
словами як обхід, об’їзд, прогулянка, поїздка, подорож, міцно увійшов до 
світової практики в другій половині ХІХ століття. 

Ландшафтний туризм як внутрішній так і міжнародний відіграють у 
житті туристів  роль виховання і формування моральних якостей, любові до 
трудових навиків, знаходження туристичних переваг для влаштовування 
достойних життєвих доріг, і вміння засвоювати те, що подають різні заходи, 

котрими займається людина, в даному випадку туристичні.  
Регіональні ландшафтні парки при їх відвідуванні і проведенні в ньому 

природного ландшафтного туризму, виховують і формують високі естетичні 

якості людини як християнські так і моральні. Виховання високих естетичних 
даних людини повинні підкріплюватися достатніми природними 
утвореннями, котрими і є ландшафтні природні утворення так і антропогенні 

дендропарки, сади, ландшафти. Саме вони є запорукою пошуку цієї 
естетичної краси, запорукою високих ідеалів у життєвих процесах кожної 
людини. Ландшафтний туризм дає змогу кожній людині відчути естетичну 
насолоду від природного та антропогенного влаштування природної краси, 

що тільки може подати природний та антропогенний ландшафт.  
Природний ландшафтний парк і парки антропогенного ландшафтного 

дизайну приваблюють все більше туристів, щоб чарувати своєю красою, 

чудесним виглядом і активізувати кожну людину, теж приєднуватися до 
створення баченої антропогенної ландшафтної картини, з її високою 
естетичністю.  
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