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PHILOSOPHY, RELIGION AND CULTURE 

Крот В.О., 
доцент, к.і.н., доцент кафедри філології  та гуманітарних дисциплін 

Кременчуцького педагогічного коледжу ім. А.С. Макаренка,  

Зацеркляний О.З., 
учень 11 класу, наукового ліцею «Політ» при Кременчуцькому педагогічному 

коледжі імені А.С. Макаренка,  
Україна, м. Кременчук 

КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЄВГЕНА 

ЧИКАЛЕНКА 

У грудні нинішнього року українська громадськість відзначатиме  

160 річницю з дня народження видатного громадського діяча, мецената 

української культури Є. Чикаленка. На жаль його ім’я на сьогоднішній день 

недостатньо відоме українському загалу, хоча внесок цієї людини в 

українську історію доволі значний. У радянській історіографії про нього якщо 

і згадувалося то з ярликом українського націоналіста, поміщика, реакціонера. 

Український історик Д. Дорошенко в 1934 році видав монографію про 

мецената, яка грунтувалася на його спогадах [1]. З проголошенням української 

незалежності про діяльність Є. Чикаленка заговорили в пресі, з’явилися  

публікації про нього. Напочатку 2000-х років надрукована частина його 

мемуарної спадщина, «Спогади 1861–1907 р.р.» та «Щоденник» том 1. 1907–

1917 роки і том 2. 1918–1919 р.» [3,6,7]. Значний внесок у дослідження творчої 

спадщини мецената зробили науковці Н. Миронець [4] та І. Старовойтенко [2]. 

Їх зусиллями видана обширне листування Є. Чикаленка, яка включає його 

переписку з письменником та політичним діячем В. Винниченком, 

П. Стебницьким та ін. [4,5]. 

Мета нашого дослідження проаналізувати  основні напрямки культурно-

просвітницької діяльності Є. Чикаленка, яка на сьогодні може служити 

прикладом для наслідування.  

Предки Є. Чикаленка, по-батьківській лінії, походили з козацького роду. 

Його батько служив у повітовому суді Ананіївського повіту Херсонської 

губернії. Помер в 1871 році, коли хлопцю ще не виповнилося 10 років. Мати 

його з родиною не проживала і тому Євген виховувався на селі під наглядом 

дядька та камердинера. Можна ствердити, що на його світогляд великий 

вплив мало селянське оточення, яке прищепило хлопцю любов до всього 
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українського. Початкової грамотності його навчив сільський священник, 

якого той схарактеризував, як природного українця.  

Освіту Є. Чикаленко здобував в Одесі, спочатку в пансіоні англійця 

Рандалю, а потім в приватній прогімназії Соколовського. Під час навчання 

молодий чоловік вперше проявив національний характер. Попри насмішки 

однолітків, навіть рідного брата, хлопець не зрікався рідної мови. У 1875 році 

Є. Чикаленко продовжив освіту в Єлисаветградському реальному училищі, де 

на нього мала позитивний вплив родина Тобілевичів. Як бачимо, в роки 

навчання в юнака сформувався український світогляд, вірність якому він 

проніс до кінця життя. Три роки Є. Чикаленко вчився на агронома в 

Харківському університеті, однак на закінчив, бо за участь в нелегальному 

драгоманівському гуртку був висланий до родового маєтку в Перешори. У 

рідному  селі розпочалася його культурно-просвітницька робота. Будучи під 

доглядом поліції, Є. Чикаленко  впливав на селян своїм особистим прикладом. 

Він і вся його родина завжди говорила українською мовою. Таким чином, 

господар маєтку демонстрував перед ними прихильність до національної 

культури, на відміну від «панків», які розмовляли каліченою московською 

говіркою. І коли русифікатори насміхалися над хліборобами за їхню 

«мужичу» мову то вони відповідали: «От наш пан на всю губу пан, не те що 

ви, а він і вся його родина говорярять по-нашому, ще й по-старинному» [3, 

c.132]. Крім прихильності до української мови та культури, Є. Чикаленко 

прославився як вмілий господар, використовуючи новітні економічні методи, 

які приносили йому значні прибутки. Отже, вірність національним традиціям, 

вміле господарювання принесли поміщику авторитет і повагу серед селян.  

Поміщик намагався поширити передові методи господарювання серед 

землеробів. У нього виникла ідея написати для них доступну книжку і вона 

мала бути обов’язково українською мовою. Зовсім аполітична брошура під 

назвою «Розмови про сільске хазяйство» наразилися на шалений опір 

обрусителів. Довгих 5 років прийшлося йому чекати на її вихід у світ. Названа 

книжка започаткувала культурно-просвітницький напрям впливу через рідне 

слово на українське селянство. Є. Чикаленко написав ще декілька брошур для 

хліборобів. Оцінючи внесок Є. Чикаленка в українську, історик Д. Дорошенко 

писав, що крім «Кобзаря» Т. Шевченка, ні одна українська книга не мала 

такого поширення серед селян, як «Розмови про сільське хазяйство». Видання 

«Розмов про сільське хазяйство» було величезною заслугою Є. Чикаленка, і 

якби він нічого більше не зробив для добра рідного народу, то й це вже одне 

забезпечило б йому невмируще ім’я  в збереженні національної культури» [1, 

c.28]. 

Ще одним напрямком культурницької діяльності Є. Чикаленка стала 

підтримка національних установ. Він дав власні кошти на будівництво 

Академічного дому у Львові, щоб там могли проживати студенти з 
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Наддніпрянщини, які навчалися в місцевому університеті. Пожертвування 

мецената складало 25 тисяч карбованців. Крім цього херсонський поміщик 

опікувався часописами «Киевская старина», платив гонорари письменникам з 

особистого фонду, підтримував «Літературно-наковий вісник», що виходив у 

Львові під редакцією М. Грушевського та І. Франка. 

У 1905 році, коли в Росії впала заборона з українського слова, 

Є. Чикаленко почав видавати щоденну газету українською мовою спочатку 

під назвою «Громадська думка», а після її закриття стала виходити «Рада». 

Попри її збитковість через брак читачів,  меценат продовжував її фінансувати. 

Газета виходила до початку Першої світової війни і була закрита царським 

урядом з-за політичних причин. Є. Чикаленко дотримав свого слова, коли 

говорив до земляків, що припиненння виходу української газети через 

фінансові проблеми стане для українців більшою поразкою, ніж битва під 

Берестечком 1651 року.  

Меценат підтримував діячів української культури, насамперед 

літераторів. У його маєтках Перешори на Херсонщині та Кононівка на 

Полтавщині часто перебували письменники, поети, музиканти, науковці. 

Щира дружба пов’язувала його з В. Винниченком, збереглося їхнє 

листування, яке тривало майже тридцять років [4]. На їхні відносини не 

вплинула і політика, бо під час революції вони опинилися в різних таборах.  

Активна культурно-просвітницька діяльність Є. Чикаленка тривала 

приблизно з 1894, час його вступу до Одеської Громади і фактично 

завершилася з початком Першої світової війни. Революційні події, які 

розпочалися в Україні, меценат на сприйняв. Він, до останніх днів залишився 

культурником, який відмовився від будь-яких політичних посад, а перед 

приходом більшовиків емігрував і помер практично в бідності на чужині. 

Аналізуючи культурно-просвітницьку діяльність Є. Чикаленка, треба 

відзначити, що у різних життєвих обставинах він залишався українським 

патріотом, котрий громадську справу ставив вище особистих амбіцій. Нас 

нащадків вражає його ставлення до української культури, його готовність 

жертвувати кошти на благородні цілі. Слова мецената, що Україну треба 

любити не до глибини душі, а до глибини власної кишені, повинні стати 

лозунгом для політиків, які йдуть до влади під українськими гаслами. Україна 

потребує гідного вшанування пам’яті її сина, яким безперечно був 

Є. Чикаленко. Його самовіддана громадянська діяльність має служити 

прикладом для нащадків. 

Література 

1. Дорошенко Д.Є. Чикаленко його життя та громадська діяльність 

https://shron2.chtyvo.org.ua/Doroshenko_Dmytro/Yevhen_Chykalenko_ioho_zhyttia_i_hrom

adska_diialnist.pdf 
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Шедяков В.Е., 
доцент, д.социол.н., к.э.н., независимый исследователь, 

Украина, г. Киев 

ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ В РАЗВИТИИ 

РЕАЛЬНОГО СУВЕРЕНИТЕТА 

Поэтом можешь ты не быть,  

Но гражданином быть обязан 
Н.А. Некрасов «Поэт и гражданин» 

Обеспечение реального суверенитета в глобализованном мире всѐ 

сложнее; наиболее активно его пытаются преодолеть и господствующие 

государства, и транснациональные корпорации, и мощные некоммерческие 

организации [1-3]. Ойкумена как органическая целостность, а отнюдь не 

механическая сумма народов, должна в очередной раз подтвердить свою 

жизнеспособность умением организоваться в меняющихся условиях. Для 

подъѐма иммунных свойств каждого общественного организма одним из 

эффективных естественных направлений выступает воспитание граждан-

ственности и патриотизма. Собственно, осознание своей особости, защита 

идентичности – условие не только развития, но и просто бытия культурно-

цивилизационного мира: иначе его население и территория становятся 

«строительным материалом» иного образования. В свою очередь, культиви-

рование гражданственности – непременное условие обеспечения суверени-

тета. Классический путь от гражданского общества к формированию им  

и на его основе государства с государственным / гражданским правом 

инверсионно дополняется при осуществлении моделей догоняющей 

форсированной модернизации развитием гражданского общества с 

непосредственным задействованием государства, опираясь на его 
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возможности и институты. Гражданское общество составляют сознающие 

себя гражданами данной страны и проявляющие гражданскую активность. 

Восприятие комплекса прав и обязанностей происходит на основе 

стремления думать и переживать или исключительно о себе или же о всѐм 

«мире»: общине, обществе, культурно-цивилизационном мире, человечестве, 

ойкумене. Разумеется, принцип личной ответственности отнюдь не противо-

речит широкому спектру ответственности, нравственность со-вести – право-

вому регулированию, а индивидуальность одарѐнности и личного взноса – 

процессам кооперации, со-творчества, со-участия. Понимание себя как части 

«цветущей сложности» общества страны подталкивает к осмысленной борьбе 

за еѐ развитие на основе единения с еѐ народом и государственностью. Таким 

образом, ценностно-смысловые комплексы кристаллизируют из ценностных 

рядов нравственные оси мировоззрения и восприятия, что повышает 

значимость общественной системы воспитания, социальной педагогики. 

Нравственный характер общественной психологии и идеологии повышает 

устойчивость к встречающимся проблемам, воспитывает общественный 

иммунитет. Соответственно изменчив вектор давления общественной среды. 

Способность к устойчивости и изменению культурно-цивилизационных 

миров во многом определяется сплетѐнностью (в частности, под влиянием 

исторического опыта, социокультурного наследия и ментальных матриц 

народа) объективных и субъективных факторов структурирования, 

формирующих обратные связи и отношение к творчеству (индивидуальному и 

массовому, в труде и управлении, etc.). Причѐм в момент сдвигов 

парадигмального уровня, с приближением к состоянию институциональной 

неопределѐнности, приходится не столько руководствоваться привычными 

регуляторными правилами, сколько гибко ориентироваться, с одной стороны, 

на ценностно-смысловые комплексы своего культурно-цивилизационного 

мира (которые, реализуясь в формах традиций, обычаев, укладов и 

обеспечивают воспроизводство и развитие общества как целостности), с 

другой же, – на общую логику исторического процесса и конкретные 

особенности: свои, своего положения и своих целей. При «стабильной 

нестабильности» ситуационного реагирования на происходящее совершенно 

недостаточно, требуется стратегическое понимание и стратегическое же 

планирование, в частности, на комплексном восприятии тенденций 

трансформации контрагентов в командных действиях групп культурно-

цивилизационных миров и отдельных стран. В частности, настройка 

регулятивного механизма в подобной ситуации предполагает повышения 

внимания при осуществлении организационно-управленческих отношений к 

сформированным социокультурным традициям, развитию вокруг них и на их 

основе культурно-цивилизационных миров. Гражданское общество, порождая 

государственность на определѐнном историческом этапе эволюции на основе 

конкретного исторического опыта и народной традиции, облекает 
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общественность в свои формы существования, структурирования и развития. 

Например, во всемирный «золотой фонд» вошли блестящие примеры, 

сфокусированные по отношению к новой исторической общности «советский 

народ»; высокие советские стандарты образования и воспитания, работа на 

пределе человеческих возможностей и достижение передовых в мире 

результатов требовали соответствующего социокультурного основания.  

Сплочѐнность и единение – необходимость выживания и развития 

общества. Общее понимание справедливости, нормативности, долженство-

вания и т. д. сплачивает и выделяет из общей череды окружающих. При этом 

не просто создаются основания, точки конденсации роста общественности и 

гражданственности, но формируются социально значимые мотивации 

действий / бездействия, конечный вектор трансформаций, активизация произ-

водительных сил общества, структурируется и упорядочивается социальный 

хаос. Соответственно, ценностно-смысловые комплексы в общественной 

практике реализуются слитно: с одной стороны, ценности окрашивают 

характер и направленность смыслов, с другой – они наполняют смыслом те 

или иные действия, определяя направленность интереса как познавательного, 

так и конструктивного. Формирование ценностно-смысловых комплексов 

обеспечивает не только складывание ядра культурно-цивилизационного мира 

и становление саморегулирующих и саморазвивающих механизмов, укоре-

нѐнных в традициях, устоях, нормах и передающихся механизмами 

социальных наследования и памяти, но и предпочтения к путям, этапам и 

очерѐдности возможных социально-политических преобразований, а также 

диапазон социокультурных репрезентаций. Легитимация намерений в 

действиях – символ осуществления намерений по отношению к событиям, а 

также способ доказать истинность мотивов и способность к субъектности. 

Также частым вариантом является желание придерживаться традиций 

сообщества и группы, закреплѐнных в социокультурном пространстве и 

институтах культурно-цивилизационного мира. Вместе с тем, форма освоения 

ценностно-смыслового комплекса – его развитие. Осуществление, восприятие 

и интерпретация общественных развития и безопасности историчны. Как 

известно, у каждой эпохи свои нормы и формы выхода за них (как в 

моральное, так и в аморальное, как в героическое, так и в низменное): 

различные условия востребуют разные черты. Соответственно, решая 

вопросы примирения нельзя скатываться к примиренчеству; например, память 

о всемирно-историческом бессмертном подвиге Красной / Советской Армии и 

итогах Нюрнбергского трибунала свята, востребованность опыта ветеранов и 

немеркнущая высота их жертвенности в отстаивании Родины требуют 

действенного воплощения. Гражданственность включает в себя жертвенность 

во имя высших идеалов народа, презрение к потребительству и 

накопительству. Со времѐн древней истории закреплялись в легендах образцы 
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готовности к личной жертве ради спасения страны, общего блага. Вполне 

закономерно в Древнем Риме граждане – военнообязанные. Собственно, 

именно воины последней когорты легиона и обозначались как интеллигенты – 

«понимающие» воины, хранители орла легиона: им излишне было что-либо 

разъяснять, они и сами прекрасно разбирались в военном деле. «Офицер» и 

«интеллигент» как сознательный защитник гражданского общества и 

государства, не просто «служивый человек» Отчизны, но понимающий цели, 

задачи, возможности. 

Осознанная гражданственность выступает непосредственным фактором 

переустройства и развития, способствуя самодисциплине как параметру 

регулирования творческой активности в труде и во власти/управлении. Таким 

образом, качество социокультурной ткани выходит на первый план [4-7]. 

Соответственно, наращивание социокультурного капитала оказывается 

неотъемлемым процессом максимизации творческого раскрытия человека на 

производстве. Сплочѐнность и взаимовыручка – органичная основа 

гражданственности. Т.о. формирование необходимой для осуществления 

рывка Сверхмодерна корпоративной культуры вынуждает к преодолению 

искуса отсечения работника от сонма вроде бы «лишних», «ненужных» (для 

выполнения его корпоративных функций) общественных связей с социальной 

атомизацией, дроблением общества, хаотизацией смыслообразования и 

общественной жизни. Массированное «промывание мозгов», «зачистка» от 

впитавших советский опыт и получивших «прививку от лжи» обеспечило 

создание ориентированных на прибыль и комфорт и скоростные «социальные 

лифты» им. Соответственно, к власти приведены те, для которых «раньше 

думай о Родине» – заведомая глупость, а патриотизм – пустая декларация, 

камуфлирующая личный и групповой эгоизм. Между тем дух предприни-

мательства и творческая инициатива должны питать созидание, а не 

стяжательство, гражданственность, а не раболепие. На таких основания 

должен складываться народно-государственный консенсус. 

При этом, как известно, задачи и закономерности «базиса» и надстройки» 

сорезонируют, но отличаются. Государство живѐт и трансформируется не 

ради прибыли и комфорта, а для защиты своего народа как носителя своей 

особости и самостоятельного субъекта истории. Возможны две наиболее 

ярких патологизации общественности: восприятие государственности как 

средства приращения гешефта или же основы этнократии. То и другое ведѐт к 

свѐртыванию социокультурной ткани при обострении антагонизмов, в 

частности при расколе на агрессивное меньшинство и инертное большинство, 

в качестве которого по обыкновению выступает обывательская масса, готовая 

к предательству народа, общества и государства ради комфорта и мещанского 

уюта. Между тем, декларирование приверженности ценностям свободы и 

открытого общества (используемая для вскрытия рынков и отбрасывания 
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конкурентов) сама по себе еще совсем не гарантия от тупикового направления 

социально-политической эволюции или обочины истории. Возвращение в 

комфортную для правящей элиты среду, где демократические и гражданские 

институты приобретают чисто декоративный окрас и камуфлируют совсем 

иные структуры и функции. Напротив, укреплению гражданской идентич-

ности способствуют, в частности, укрепление, понимание и взаимообога-

щение социокультурных традиций, совместного исторического опыта, воспи-

тание ответственности, сопричасности к единому процессу социального 

сотворчества, солидарности, взаимопомощи, развитие навыков социального 

взаимодействия и гражданской активности. В основе гражданского 

самосознания – не этническое обособление, не племенная рознь (где каждый 

народ обирается своими вождями), а понимание отдельности, особости 

миссии своего культурно-цивилизационного мира. Восприятие обществен-

ности трансформируется, в т. ч. адаптируясь к непосредственным изменениям 

условий, а также тенденциям логики истории. В свою очередь, формирование 

ценностных коррелятов происходит в конкретной культурно-цивилизаци-

онной и всемирно-исторической обстановке (так, к примеру, когда-то выросла 

новая историческая общность «советский народ»). Соответственно, государ-

ством обеспечивается комплекс прав и свобод, социальных стандартов и 

гарантий для своих граждан. Например, советское государство наделило свой 

народ растущей корзиной экономических, социальных, культурных полити-

ческих и т. д. прав. Соблюдался учѐт и баланс представительства разных 

групп населения в органах власти. Строго и законно пресекались попытки 

расизма, провоцирования разжигания вражды, ненависти, нетерпимости, 

межнациональной розни. В частности, женщинам был предоставлен 

декретный отпуск, 8-часовой рабочий день, равная оплата за равный с 

мужчинами труд. Как известно, и в дальнейшем в противостоянии мировых 

систем рост наполнения корзины прав человека и гражданина осуществлялся 

в первую очередь лагерем реального социализма. Его активные трансфор-

мации в конце 20 – начале 21 вв. привели и к обогащению за его счѐт других 

акторов (прежде всего, Запада) и к попыткам решительного наступления на 

права тружеников. Вместе с тем, наполнение корзины прав человека: 

социальных, экономических, политических, экологических и т. д. – не только 

кардинально замедлилось в конце 20 века; в ряде стран предпринимались 

попытки переложить тяготы кризисности на социально уязвимые слои: 

снижался объѐм бесплатно предоставляемых государством услуг, срезались 

заработные платы, свѐртывались социальные программы, повышался 

пенсионный возраст и т. п. 

Достижение морально-нравственной, культурной, политико-идеологи-

ческой зрелости критической массой людей – условие успешного перехода и 

использования «межевого времени». Тактические же организационно-
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управленческие формы зависят от конкретной ситуации. Соответственно, 

крайне важны: обеспечение трудового характера социальной и материальной 

дифференциации, равный доступ к общественным возможностям и благам, 

ликвидация имущественного наследования, профессионализм и нравствен-

ность элит, ликвидация бюрократической коросты, отход от шаблонов 

«голого» администрирования, неотвратимость наказания за препоны 

просоциальному творчеству, овладение новейшими техникой и технологиями, 

персональная ответственность за организационно-управленческие ошибки. 

Повышение роли образования и здравоохранении в наращивании количест-

венных и качественных параметров человеческого потенциала культурно-

цивилизационного мира ориентирует на придание статуса «государственного 

человека» (в частности, государственного чиновника) учителям и врачам. 

Очевидно также, что государственными деятелями или чиновниками не могут 

быть жившие от иноземных щедрот; очень велик шанс, что радеть они будут о 

благе отнюдь не своего народа. И прежде всего критически важным является 

гражданственность интеллектуалов – субъектов творческого поиска (в т. ч., в 

IT-сфере, духовном производстве как целом). Так, призвание людей – в 

самовоплощении: биологическом, по-звериному (в потомстве), социальном (в 

общественных формах), в приближении к божественному (в создании идей и 

смыслов). Соответственно осуществляются процессы репродуцирования и 

продуцирования. И происходит это в процессах со-творчества с другими и 

при реализации своего нравственного долга. Если ранее человек, как правило, 

реализовывался в рамках предопределѐнной рождением жизненной дороги, то 

сегодня в социальном масштабе свобода выбора в продуцировании смыслов 

сменила свободу от выбора с низведением к животно-вещной репродукции. 

Место общественной предрасположенности к отчуждѐнному канону и 

индивидуального порыва к творчеству заняла общественная потребность в 

творчестве, дополняемая порой индивидуальной склонностью к бегству от 

сложностей свободы [8-12]. 

Характер возникающей при переходе к новой общественной парадигме в 

единстве внутреннего устройства и мирового порядка сам по себе отнюдь не 

обрекает на хаос и бессмысленность, но требует концептуально-методологи-

ческого знания и адекватности восприятия. Каждая страна, естественно, сама 

определяет порядок (в частности, информационного) регулирования у себя. 

Необходим новый полицентрический характер взаимодействия, закреплѐнный 

международным правовым режимом с чѐтким разделением допустимых и 

недопустимых для каждого актора действий – и выработкой / неукосни-

тельным применением международных санкций за их нарушение, общим 

международным участием в борьбе с нарушениями равноправия стран. Более 

того, перехват исторической инициативы порождает патриотический подъѐм.  
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ЛАБІРИНТИ РЕАЛЬНОСТІ: ПРО ВИКОРИСТАННЯ 

НОВОВВЕДЕНЬ У ПЕДАГОГІЦІ 

Актуальність. Постановка задачі. Запропонована робота торкається 

проблеми застосування синергетики в гуманітарних науках (зокрема, в 

педагогіці). Актуальність порушеного питання пов’язана зі спробами 

використовувати в педагогіці методів і підходів, що успішно апробовані в 

фундаментальних дисциплінах (зокрема, фізиці). Такий шлях є природним, 

якщо при цьому не «зникає» специфіка, власне, педагогіки [1]. Однак 

необхідно з обережністю ставитися до таких нововведень в педагогіці, 

оскільки вони мають високу соціальну та економічну ціну.  

Оскільки особливість педагогічної сфери пов’язана з короткостроковим 

масштабом, зосередимося на аналізуванні наявності хвиль модних 

нововведень в педагогіці, що змінюють одна одну. 

Виклад основного матеріалу. Проведемо оцінку тривалості становлення 

молодої особистості. Протягом перших 21–23 років людина здобуває вищу 

професійну освіту. Далі йде період, протягом якого результати отриманої 

освіти  можуть проявлятися – це приблизно 7 років. Тобто загальний час 

складає майже 30 років. З іншого боку, для суспільства за такий термін 

стають зрозумілими результати інновацій в освіті. Отже, цей період 

перевищує середній час діяльності і науковця, і педагога-практика.  З цього 

випливає, що інновації в рамках педагогічної науки відбуваються 

безконтрольно.  Цим пояснюються і хвилі модних нововведень в педагогіці, 

що змінюють одна одну. За таких умов стратегічно правильним, є все ж 

таки, наслідування традиційним підходам. Зупинимося на тому, за яких 

умов треба відмовлятися від історично виправданих методів в освіті і 

уникати поспішності вживання нових наукових ідей в педагогічній практиці.  

У цьому рефрені проведемо обговорення нових ідей в форматі наукової 

дискусії в педагогіці. З нашої точки зору, більш обґрунтованою видається 
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консервативна позиція: під час можливого перенесення в педагогіку 

підходів, що успішно виправдали себе в інших областях знання (наприклад, 

природничого), пріоритетним має бути вимога дотримання специфіки 

педагогічної науки. Інакше кажучи, перенесення є виправданим лише в тому 

випадку, коли воно дозволяє просунутися в поясненні емпіричного 

матеріалу даної науки чи її усталених принципів. Виправданим є також 

використання в педагогіці т.зв. «універсальних» підходів (математичних 

моделей, статистичних оцінок баз даних тощо), успішно використаних для 

дослідження широкого кола явищ, які продемонстрували свою ефективність 

в інших гуманітарних областях (соціології, психології, політології тощо). 

Щодо синергетичного підходу склалося хибна думка, що він є придатним 

при описі еволюції будь-якої складної системи. Основу цього твердження 

обґрунтовують шляхом використання наступних положень. Перше з них 

полягає в тому, що основи синергетики закладені в рамках нерівноважної 

термодинаміки (І.Пригожин). Це робить можливим локальне застосування 

другого закону термодинаміки, його методів при аналізуванні неврівнова-

жених систем. Наслідком цієї обставини, з урахуванням лінійності термо-

динамічних потоків і сил, є принцип мінімуму формування ентропії в 

стаціонарному стані. З огляду на те, що далеко не будь-яка система 

описується як термодинамічна, необхідно визнати, що ступінь спільності 

синергетичного підходу в рамках його термодинамічного варіанту є 

перебільшеним. Соціальна система, або економічна, як правило, не може 

бути описана, як термодинамічна. 

Уявлення про універсальність синергетики дозволило сформулювати 

положення, що пов’язане з дослідженнями науковців, які спиралися на 

аналіз систем нелінійних диференціальних рівнянь (Г. Хакен). Цей варіант 

підходу демонструє застосування методів синергетики до ряду формально 

далеких одна від одної наукових галузей: від механіки суцільного 

середовища до екології та опису соціальних процесів, зокрема психолого-

педагогічних.  

В рамках аналізу систем нелінійних диференціальних рівнянь іноді 

вдається виділити повільні нестійкі моди, що керують рухом інших мод.  

Нестійкі моди – це параметри порядку. Часто для опису їх еволюції вдається 

побудувати систему звичайних диференціальних рівнянь. Можливість її 

побудови в багатьох випадках встановлюється на основі методу інваріан-

тних множин. Можливість подальшого аналізу залежить від характеру 

рівнянь, що описують еволюцію параметрів порядку. Для грубої системи 

(А.А. Андронов) фазовий портрет має стійкі характеристики і дослідження 

можна провести методами теорії диференціальних рівнянь, які характери-

зуються високим ступенем спільності. Успішне застосування цих методів 

аналізу вимагає аналітичності систем диференційних рівнянь. Існують і інші 
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обмеження, тому важко встановити універсальний характер висновків, 

отриманих на основі згаданого варіанту синергетичного підходу. 

Труднощі в практичному застосуванні синергетики усвідомлені фахівцями 

порівняно недавно. Проте, в рамках синергетичного підходу можна вловити 

деякі загальні якісні закономірності, які можна конструктивно використо-

вувати при аналізі процесів еволюції складних систем різної природи, 

навіть, педагогічної. 

Складні структури можуть виникати в природі тоді, коли виконуються 

чотири наступні умови (за В. Ебелінгом): 1) система є термодинамічно 

відкритою, тобто може обмінюватися речовиною та/або енергією з 

середовищем; 2) динамічні рівняння системи є нелінійними; 3) відхилення 

від рівноваги перевищує критичне значення; 4) мікроскопічні процеси 

відбуваються кооперативно (узгоджено). Слід підкреслити, що ці умови не 

слід розглядати як універсальні і вважати їх такими, що можуть бути 

застосовними (апріорі) для опису будь-якої складної відкритої нелінійної 

системи. Але, ці умови можуть виконувати роль первинних опорних ознак 

моделі при проведені аналізу емпіричного матеріалу, отриманого при 

вивченні конкретної системи (фізичної, екологічної, економічної, 

соціальної, психологічної, педагогічної тощо). Підставою для такого 

використання є те, що ці закономірності вже проявилися у багатьох 

випадках. Саме так має проводитися аналіз можливих типів структури 

змісту безперервної природничо-наукової освіти. 

Як приклад емпіричного матеріалу (у системі понять В.Ебелінга) можна 

запропонувати розглянути факти з історії наукового знання (математики, 

фізики, хімії). Згідно до поглядів В.Ледньова, такий підхід є однією з 

детермінант змісту сучасної освіти. Аналіз показує, що «точки» біфуркації 

(в якості останніх розглянуті моменти відгалуження нових дисциплін від 

загального стовбура наукового знання) не можна розглядати як, власне, 

точки. Такі відгалуження мають таку тривалість у часі, яка співрозмірна з 

самим терміном існування системи. Саме так і виникають нові елементи 

структури наукового знання (нові наукові дисципліни). Ці елементи мають 

складну внутрішню структуру. Остання пов’язана з додатковим поділом 

дисциплін на розділи та підрозділи. Як результат, виникає картина у вигляді 

деревовидного графа, тобто, фракталу. Таке положення має ознаки і статус 

гіпотези, яка є необхідною для подальшої роботи при дослідженні структури 

змісту освіти.  Сформулювати таку гіпотезу дозволяє, власне, застосування 

синергетичного підходу до аналізу емпіричного матеріалу. В рамках такої 

гіпотези і необхідно провести дослідження структури змісту безперервної 

природничо-наукового освіти. Фрактальний характер структури детермінан-

ти переноситься на зміст безперервного природничо-наукової освіти. Саме 

це дозволяє переглянути з нових позицій деякі старі (але до сих пір не 

вирішені) проблеми сучасної педагогічної науки. А саме. А) проблема 
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злитого, або роздільного вивчення природничо-наукових дисциплін 

(включаючи математику); Б) проблема оптимальної організації безперервної 

освіти; В) практично значущі проблеми такі, як, наприклад, принцип 

формування державних стандартів з природничих дисциплін.   

Запропонований вище, варіант застосування синергетичного підходу в 

педагогіці, орієнтований на вивчення конкретного емпіричного матеріалу. 

Він базується на визнані в педагогічній науці діяльнісного методу 

(В. Ледньов). Це дозволяє формулювати нові наукові гіпотези, які мають 

конкретну користь при вирішенні конкретних практичних завдань. 

Іноді, в якості основного і єдиного аргументу про можливості 

застосування синергетики в педагогіці використовують апеляцію до того 

факту, що системи, з якими має справу педагогічна наука є: нелінійними, 

відкритими і неврівноваженими (Б. Мукушев). Ці вимоги є необхідними, але 

не є достатніми. Такий підхід, має бути посилений вимогою про те, що крім 

нелінійних диференціальних рівнянь, існують інші співвідношення, які 

описують еволюцію в реальному світі, зокрема, інтегральні рівняння. 

Чудовою наочною ілюстрацією вищенаведеного є така складна система як 

«трамвай». Трамвай є нелінійною системою в багатьох відносинах: 

електричні процеси в трансформаторах і двигуні описують нелінійні 

рівняння, взаємодія між пасажирами не має формально-математичного 

опису, але очевидно що він є також нелінійним. Ця система є незамкненою 

(тобто, відкритою), оскільки пасажири входять і виходять, тобто 

відбувається обмін «маси» з оточенням. Тут можна додати споживання 

електричної енергії (обмін енергією з оточенням), гальмування на зупинках 

(обмін кількістю руху з оточенням) та ін. І, нарешті, ця система явно є 

неврівноваженою. Якщо її ізолювати, трамвай зупиниться. Тим не менше, 

ніяких проявів самоорганізації, виникнення нової структури не спостері-

гається. Цей приклад не слід розглядати як спробу спрощення. Але можна 

зробити досить важливе уточнення. Можливо, що деякі процеси в складній 

системі «трамвай» слід розглядати з позицій синергетики, і не вони 

визначають суттєві (сутнісні) сторони цієї системи. За аналогією, у деякому 

розумінні, процес навчання у закладі освіти нагадує таку систему, як 

«трамвай». Хоча система «педагог – шкільний клас» і складається з взаємо-

діючих підсистем і сама є частиною більш широкої системи. На основі 

спостережень, необхідно показати і довести, що в такій системі виникають 

нові структурні елементи при досягненні критичних станів (точки 

біфуркації). Але у цьому випадку використання синергетичного підходу при 

описуванні такої системи набуває конкретного сенсу.  

Ефективність нових пропозицій слід оцінювати, виходячи з інших 

критеріїв. Сюди відносяться, в першу чергу, порівняння витрат часу на 

навчання за старою схемою і з урахуванням нових пропозицій, а також 

оцінка можливостей матеріально-технічного забезпечення навчального 
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процесу (електронними засобами, новою літературою, підручниками з 

оновленою інформацією, методичними посібниками і, головне, кваліфіко-

ваними педагогічними працівниками). Оцінки вимагають кропіткої науково-

дослідницької роботи і не можуть бути виконані в рамках простого 

обговорення. Тому слід навести фрагменти можливих оцінок, що спира-

ються безпосередньо на здоровий глузд і багаторічний педагогічний досвід, 

яким володіють автори цієї статті. 

Задача формування особистості, у сучасних умовах, набирає надзви-чайної 

важливості. В даний час, можливостями комплексного вирішення цієї 

проблеми володіють не окремі науковці, високоінтелектуальні особистості, а  

професійно налаштовані науково-дослідні педагогічні, психологічні установи. 

Виникає загроза того, що різка відмова від традиційної побудови викладу 

навчальних дисциплін у закладах освіти України може призвести до 

формування особистості не з «синергетическим стилем мисленням», а, 

скоріше за все, до формування особистості з демагогічним стилем мислення. 

Такий стиль характеризується поверхневим володінням історичними 

фактами науки, сучасними фаховими знаннями, невірним застосуванням 

наукової термінології тощо. Проблема є досить актуальною в зв’язку з 

бажанням провести інтегрування навчальних дисциплін у єдиний 

навчальний курс. Мається на увазі, поява такого інтегрованого курсу у 

школі, як «Природознавство», основним девізом якого є твердження, що 

«сучасна людина не може не знати» і далі можна проставити: елементи 

квантової механіки, теорії відносності, генетики тощо. При цьому 

невраховані реальні потреби сучасної людини. Безперспективний характер 

цього підходу є очевидним у зв’язку з стрімким зростанням інформації, 

нового наукового знання і неминучою появою абсолютно нових його 

областей.  

З нашої точки зору, очевидним є надзвичайно перспективним шлях 

створення системи безперервного підвищення професійного фаху педаго-

гічних працівників, поглиблення і розширення їх знань, що відкриває 

принципові можливості для виходу на всі розділи та рівні розвитку 

наукового знання, тобто формування, в першу чергу, єдиної картини 

сучасного наукового знання. Синергетика, власне, для таких потреб не є 

ефективною, оскільки є досить вузькою областю знання, а також через 

труднощі її застосування. Зазначимо, що завищені очікування від 

застосування синергетики в природничих дисциплінах вже позаду. На разі 

вони проходять апробацію в інших областях гуманітарного знання, зокрема, 

у педагогіці.  

Висновки. Наведене нами обговорення застосування синергетики в 

педагогіці є корисним, оскільки дозволяє вийти на певні характерні 

проблеми, власне, саме педагогіки. Однією з них є стиль, що сформувався  

в літературі, присвяченій педагогічним дослідженням. Педагогічний 



Labyrinths of Reality: Collection of scientifical works, Issue 9 (14). 2021 
 

21 

синергетичний стиль характеризується, наприклад, перенесенням моделей і 

підходів з інших наукових дисциплін у педагогіку. Доцільність перенесення 

методів точних наук, в тому числі методів синергетики, в педагогіку має 

право на існування. Але за умови, що результатом є рішення деяких 

конкретних проблем педагогічної науки і практики, які підтверджені 

аналізом емпіричного матеріалу і узгоджені з апробованими методами, що 

виникли в рамках самої педагогіки на ранніх стадіях її становлення як 

науки. 
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СУЧАСНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР В УМОВАХ 

ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 

У період переходу до інформаційного суспільства необхідно підготувати 
людину до швидкого сприйняття й обробки великих обсягів всесвітньої 
інформації, до оволодіння сучасними інформаційно-комунікаційним 
технологіями (ІКТ), методами і технологією роботи з ними, тому неминуче 

доводиться звертатися до базисних педагогічних, психологічних і філософ-
сько-освітніх засад, щодо побудови нових освітніх стратегій як у навчальній 
діяльності так і виховній, бо освіта та її пришвидшення – це не тільки 

нагромадження науково-технічних, високотехнологічних, інформаційних, 
інноваційних та гуманітарних знань, а й формування: духовного мислення, 
свідомості й світогляду, зміцнення віри у свої сили, уміння діяти, будувати 

свої відносини з навколишнім світом уже в кардинально новому освітньому 
просторі – електронному, віртуальному, мобільному, дистанційному [1]. Нині 
електронне навчання стало невід’ємною системою навчання у будь-якому 
закладі освіти, це і віртуальний освітній простір, і розвинута ІТ-інфра-

структура, і е-бібліотеки, і центри віртуальних досліджень тощо. У 
навчальних закладах запроваджують вивчення студентами спеціальних 
дисциплін, які сприяють професійним компетентностям з використання ІКТ у 

майбутній педагогічній діяльності. Адже, сучасним випускникам мають бути 
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приманні об’єднання педагогічних, технічних і інноваційних навичок та soft 
skills [2].  

Згідно досліджень В.Медведєвої [3], ІКТ змінюють спосіб життя й 

основні сфери життєдіяльності сучасного суспільства, що пов’язано зі зміною 
процесу соціалізації. Важливість та актуальність нових медіа як засобу ІКТ 
вплинуло на розвиток нового напряму соціалізації – медіа-соціалізації. 

Кіберсоціалізація стала складовою медіа-соціалізації, вона забезпечує 
соціальний розвиток особистості через інтернет-простір та впливає на якісні 
зміни структури самосвідомості людини, адже, з однієї сторони кіберпростір 
розширює горизонти інтерсуб’єктивності життєвого простору особистості, а з 

іншої приховує в собі серйозні загрози руйнування особистості, культури, 
можливість маніпулювання свідомістю особистості, що призводить до різних 
залежностей від Інтернету, віртуалізації свідомості тощо [3]. 

Масове впровадження електронних інформаційних технологій у процеси 
обслуговування користувачів в умовах інформатизації [4] розгортається  
на основі законів України «Про Національну програму інформатизації»,  

«Про концепцію Національної програми інформатизації», Постанови 
Верховної Ради України «Про затвердження завдань Національної програми 
інформатизації» та інших нормативних документів. У Законі України про 
освіту чітко прописано, що освіта є основою інтелектуального, духовного, 

фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, 
економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства; освіта покликана 
сприяти всебічному розвитку людини як особистості та найвищої цінності 

суспільства, формуванню духовно-моральних цінностей і необхідних для 
успішної та творчої самореалізації компетентностей, вихованню відповідаль-
них громадян [5]. Отже, держава повинна зробити всі необхідні умови для 

підвищення освітнього рівня в умовах тотальної інформатизації громадян 
задля забезпечення сталого демократичного розвитку України та її європей-
ського вибору.  

Нині залишаються недостатньо вивчені питання, які надають особливого 

значення дослідженню людини в українському суспільстві під впливом 
сучасного інформаційного високотехнологічного прогресу, зокрема: змен-
шення ролі людського фактора в суспільних, виробничих та освітніх 

процесах; зміщення акцентів на внутрішнє духовно-моральне життя людської 
особистості, на її суб’єктивність і соціогуманістичну складову; недостатність 
додаткових інвестицій у людину, на її освіту, підвищення кваліфікації й 

перекваліфікацію, навчання впродовж життя; на недостатню охорону 
здоров’я, внаслідок чого смертність перевищує народжуваність; несприятливе 
екологічне середовище; інтенсифікація міграційних процесів, через що 
катастрофічно зменшується кількість студентів у ЗВО, а, отже, відповідно 

знижується освітній ценз населення України [6].  
Згідно досліджень Вегеріної А.В. [7, с.5], активний перехід України до 

Інформаційної цивілізації та соціально-культурні реалії розвитку сучасного 
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соціуму надають все більшої актуальності дослідженням пов’язаним із 
вивченням соціальної взаємодії молодого покоління, адже, в нестійких 
економічних та соціальних умовах, які діються на території України, молодь 

все більше занурюється у Інтернет-простір (який має такі переваги як 
доступність, глобальність, інтерактивність та інші) реалізовуючи там власні 
потреби у освіті та самоосвіті, дозвіллі, комунікації, роботі тощо. Таке 

занурення у віртуальну соціальну реальність може спровокувати розвиток 
егоїстичності, споживацтва, девіантної поведінки, почуття безкарності, 
зацикленості на собі тощо. 

З точки зору процесу суспільної соціалізації В. Медведєва [8] виділяє такі 

основні запити на інформацію соціалізованої особистості в сучасних умовах 
трансформації, глобалізації та інформатизації суспільства: 1) інформація, 
необхідна для здійснення первинної соціалізації, або стадії адаптації в 

суспільстві (вона отримується від батьків, найближчого оточення, передба-
чається шкільною програмою як вставна для орієнтації в суспільстві, 
одержання первинних обов’язкових знань для існування в суспільстві); 

2) інформація для формування особистості, формування індивідуальної 
інформаційної основи для особистісного світосприймання і власної оцінки 
суспільних норм поведінки; 3) інформація, пов’язана з реалізацією трудової 
функції людини – основної в загальносоціальному процесі; 4) інформація, 

характерна для так званої післятрудової стадії соціалізації людини, необхідна 
їй як методична основа осмислення власного життєвого досвіду, що стає 
основним внеском індивіда в суспільно корисну діяльність на цьому етапі [8]. 

Отже, як бачимо інформаційна культура особистості починає формуватися з 
дитинства від батьків, друзів, тоді шкільною програмою та індивідуальним 
особистісним світосприйняттям, творчими нахилами, пізніше інформаційне 

середовище ототожнюється з трудовою діяльністю та поєднується із 
постійним самонавчанням, саморозвитком й осмисленням власного життєвого 
досвіду. 

Згідно досліджень Горової С.В. [9], глобальна інформатизація по суті 

своїй є інструментом суспільного реагування на негативні виклики сучасності, 
інструментом мобілізації творчої активності людей, тобто найпродуктив-
нішого реагування на реалії сучасності з боку homo sapiens. Не виключено, що 

логіка розвитку попередніх цивілізацій, навіть при високих показниках цього 
розвитку, переривалася саме внаслідок низького рівня інформаційного 
забезпечення в загальноцивілізаційному вимірі, відсутності демократизму в 

доступі до знань і невисокого рівня творчості. На переконання Горової С.В., 
інформаційне забезпечення життєдіяльності нашої цивілізації стимулюється 
трьома основними загальноцивілізаційними проблемами: 1) змінами 
навколишнього середовища відповідно до природних закономірностей 

планетарного розвитку; 2) негативними впливами розвитку цивілізації на 
навколишнє середовище; 3) системним нарощенням соціальних проблем, 
пов’язаних з еволюцією сучасного суспільства [9, с.273]. Розв’язанню цих 
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проблем сприяло б духовно-моральне збагачення молоді та всіх громадян, 
адже, за твердженням авторів [10, с.7]: «Розвиток системи духовно-ціннісних 
орієнтирів сучасної людини, трансформація пізнавальних і виробничих 

критеріїв суспільної практики здійснюють відповідний вплив на трансфор-
мацію економічної і політичної системи, на функціонування практично всіх 
соціальних інститутів кожної держави, нації, включеної в систему глобальної 

інформатизації».  
Тому, необхідна негайна реалізація Національної стратегії розвитку 

освіти в Україні, яка має забезпечити інноваційний розвиток освіти відповідно 
до світових стандартів, що сприятиме істотному зростанню інтелектуального, 

культурного, духовно-морального потенціалу як суспільства, так і окремої 
особистості. В результаті мають відбуватися позитивні зміни в соціально-
економічному, науковому, культурному та політичному житті країни [6]. 

Отже, у ХХІ ст. зі всіма його природно-цивілізаційними, глобально-
соціальними, політичними, технічними і технологічними та науковими 
проблемами все ж відбувається пошук нового і в освіті, відповідно до 

тенденцій розвитку суспільства. Проте модернізація в освітній системі 
наштовхується на труднощі і часто не встигає за змінами в економіці, науці, 
техніці, технології, культурі, в соціальних відносинах і суспільній свідомості. 
Ні одна з вищезгаданих проблем не може бути вирішена без корінних якісних 

змін в освіті, в духовності та сенсі життя кожної молодої людини. Всі процеси 
реакційні, якщо духовно руйнується людина, тоді руйнується стан духовного 
життя нації. Суспільство, яке турбується про духовно-моральне збагачення 

своїх громадян, має майбутнє, воно може успішно рухатися до вершин 
прогресу. Адже, інформаційна культура особистості починає формуватися з 
дитинства від батьків, друзів, тоді шкільною програмою та індивідуальним 

особистісним світосприйняттям, творчими нахилами, пізніше інформаційне 
середовище ототожнюється з трудовою діяльністю та поєднується із 
постійним самонавчанням, саморозвитком й осмисленням власного життєвого 
досвіду. Тому необхідно змінювати підходи до вищої освіти, – населення, 

особливо молоде покоління, все без винятку, має бути залучене в освітній 
процес, у процес навчання протягом усього життя, щоб відповідати викликам 
сучасного інформаційного високотехнологічного прогресу та протидіяти 

руйнівним природно-цивілізаційним змінам, щоб не залишитися безробітним, 
не втратити соціальний статус, що може призвести до відчуження, 
безособовості, замкненості, нудьги, втрати сенсу життя молоді, а 

найголовніше духовної складової молодої людини.  
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к.психол.н., методист науково-методичного центру 

організації наукової роботи та моніторингових досліджень  
Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, 

Україна, м. Хмельницький 

МОНІТОРИНГ ВЛАСНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

Реформа початкової освіти спонукає сучасного педагога до моніторингу 

власної професійної діяльності, яка полягає не лише в умінні передавати 

навчальну інформацію здобувачам освіти, а й бути каталізатором її засвоєння 

і практичного застосування в реальному житті. Зовсім не новина, що 

початкова освіта реформується постійно, вчителі початкової ланки звикли 

швидко адаптовуватися до викликів сучасності. Як впроваджується реформа 

НУШ? Чи досягаються очікувані результати? Однією із найважливіших 

характеристик якості освіти є її відповідність постійно змінним потребам 

суспільства, в учителя початкової школи виникає необхідність здійснювати 

моніторинг власної професійної діяльності. 

Якість освіти передбачає рівень навченості школярів, міцність і глибину 

їхніх знань, практичних умінь, сформованість пізнавальних інтересів, рівень 

розвитку інтелекту, особистісних якостей, світоглядної позиції тощо. В першу 

чергу за якість освіти відповідає вчитель. Постійний і своєчасний моніторинг 

власної професійної діяльності орієнтує вчителя на досягнення високих 

результатів у навчанні, вихованні і у розвитку особистості кожної дитини. 

Питання моніторингу освітнього процесу є предметом дослідження 

багатьох вчених. В.Беспалько, С.Шишов і В.Кальней досліджуювали 

моніторинг якості освіти в школі. А.Майоров розглядає моніторинг в освіті як 

науково-практичний феномен, як форму пізнавальної діяльності. А.Дахін 

досліджував моніторинг успішності та ефективності навчальної роботи. 

Г.Єльникова – моніторинг діяльності суб’єктів та об’єктів освітянського 

процесу. С. Подмазін розглядає загальні питання педагогічного моніторингу. 

На основі аналізу наукових джерел встановлено, що моніторинг дослід-

жується науковцями за такими основними напрямами, як: обґрунтування 

наукових підходів до розкриття сутності педагогічного моніторингу  

(В. Андреєв, Б. Блум, В. Кальней, Н. Мельникова, О. Касьянова, О. Ляшенко, 

Д. Матрос, Д. Полєв, О. Савченко, Р. Торндайк); виокремлення та 

характеристика методологічних засад проведення моніторингових досліджень 

(В. Горб, Г. Єльникова, О. Локшина, Т. Лукіна, В. Олійник, О. Островерх, 

А. Сологуб); аналіз особливостей, компонентів і засобів освітнього 

моніторингу (З. Абасов, М. Аузіна, О. Вороніна); характеристика теоретичних 
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основ моніторингу інноваційної діяльності закладів загальної середньої освіти 

(Л. Ващенко, О. Майоров, Н. Маркова, С. Шишов); застосування моніторингу 

у процесі вивчення результативності діяльності освітніх закладів з дотри-

мання освітніх стандартів (В. Бодряков, В. Бондар, І. Підласий, Л. Туркіна). 

На думку О.М. Зарудньої, моніторинг професійної діяльності вчителя 

початкової школи є складною системою, яка дає змогу одержувати 

інформацію про зміст освітнього процесу, форми, методи, прийоми і засоби 

навчання, рівень професійної діяльності педагога, як складової системи 

діяльності школи, за якої педагог одночасно є суб’єктом, що здійснює 

моніторинг і впливає на освітній процес у навчальному закладі. 

Моніторингове дослідження здійснюється у тісному взаємозв’язку з аналізом 

таких структурних компонентів освітнього процесу, як: зміст навчання та 

навчально-пізнавальна діяльність молодших школярів, оскільки професійна 

діяльність вчителя початкової школи інтегрована в освітнє середовище 

закладу загальної середньої освіти [4]. 

Р.М. Асадулін у функціональній структурі педагогічної діяльності 

виділяє такі напрямки: мотиваційно-орієнтовний, проектно-виконавчий та 

контрольно-оцінний [2]. Якщо дотримуватися цього припущення, то можна 

вважати, що професійно-педагогічна діяльність педагога представлена трьома 

компонентами, у кожному з яких виділено відповідні рівні розвитку: по-

перше, цільовий (постановка вчителем цілей та завдань своєї діяльності); по-

друге, операційно-діяльнісний (вибір та застосування необхідних засобів та 

інструментів впливу на учнів); по-третє, оцінно-коригувальний (оцінка та 

корекція вчителем своїх дій). 

Отже, ефективне здійснення професійно-педагогічної діяльності можливе, 

якщо вчитель має мотивацію, здатний правильно визначити основні цілі, 

відбору та оцінки необхідних для реалізації педагогічної діяльності засобів, 

володіє широким спектром методів оцінки індивідуальних освітніх досягнень 

учнів та якості освіти, здатний передбачити результати своєї діяльності, 

здійснювати внутрішній контроль своїх дій, оцінку та співвідношення цих дій 

з поставленою метою, здійснити корекцію своєї професійної діяльності тощо. 

Досягнення вчителем високих показників у професії неможливе без 

ретельного самоаналізу діяльності, що забезпечується сформованими рефлек-

сивними вміннями як особливими вміннями аналізувати: 

− правильність визначення цілей і завдань педагогічної діяльності;  

− адекватність вирішення професійних завдань відповідно до умов;  

− проєктування змісту діяльності учнів згідно з поставленими завдан-

нями; 

− використання ефективних методів і засобів педагогічної діяльності;  

− застосування організаційних форм відповідно до вікових особливостей 

учнів, рівня їх розвитку, змісту освіти тощо;  

− причини успіхів і труднощів у ході реалізації освітнього процесу; 
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− досвід власної педагогічної діяльності відповідно до наукових критеріїв 

та рекомендацій [6, с.47]. 

Моніторинг власної професійної діяльності неможливий без рефлексії 

власної професійної діяльності. В педагогічній практиці рефлексія – це 

інтелектуальна та емоційна діяльність під час якої вчитель осмислює свій 

досвід викладання з метою отримання цілісного уявлення про оптимальний 

вибір шляхів та методів роботи на уроці, отримання якісних результатів 

учіння. Р. Тур формулює педагогічну рефлексію як усвідомлення вчителем 

себе самого суб’єктом діяльності: своїх особливостей, здібностей, того, як 

його сприймають учні, батьки, колеги, адміністрація. Водночас, це 

усвідомлення цілей та структури своєї діяльності, засобів її оптимізації. 

Рефлексія є психологічним механізмом, спрямованим на самовдосконалення 

особистості [7, с.20]. 

А. Бізяєва педагогічною рефлексією визначає здатність педагога до 

аналізу, осмислення й конструювання ціннісної основи своєї діяльності, 

заснованої на відображенні себе як суб’єкта діяльності, особистості й 

індивідуальності в системі суспільних відносин, що виявляється у 

сформованості компонентів: соціального (аналіз підстав власних соціальних 

взаємодій з учнями), предметно-змістовного (аналіз власної професійної 

діяльності в навчанні учнів), власне рефлексивного (аналіз власного 

професійного саморозвитку) [3]. 

Розглянемо основні методи рефлексивних умінь учителів початкових 

класів в інших країнах. Учителі США, Канади та Великобританії ведуть 

власні рефлексивні щоденники, де аналізують набутий досвід, визначають 

позитивні сторони своєї діяльності, звертають увагу на проблеми, коментують 

думки з приводу застосування інноваційних технологій, занотовують своє 

розуміння особливостей викладання освітніх дисциплін тощо.  

У цих країнах також широко використовується рефлексивний метод. Це 

щоденне дослідження та аналіз вчителем власної педагогічної діяльності.  

Вчителі американських шкіл проводять дослідження власної практики. 

М.Кінг виокремлює декілька рівнів, на яких може відбуватися дослідження: 

особистісному (аналіз власного досвіду, форм педагогічних інтервенцій на 

успішність дітей); соціальному (аналіз та підтримка основних норм і 

цінностей суспільства); професійно-колегіальному (аналіз практики інших 

вчителів, співпраця в професійних спільнотах, участь у розробці рішень щодо 

вдосконалення системи освіти) [9, с.7]. 

Портфоліо, як ідея зібрання робіт, відома ще з епохи Відродження, а 

досвід її використання в школі з’явився наприкінці ХХ століття в США, 

знайшов широке застосування в Європі і Японії. Портфоліо дозволяє педагогу 

більш докладно та ґрунтовно відобразити всі свої професійні досягнення, 

показати знання і навички, рівень володіння методичними вміннями, 
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сучасними інформаційними технологіями. Наявність власного професійного 

портфоліо є свідченням рівня результативності педагогічної діяльності.  

В процесі підвищення кваліфікації британських, американських та 

канадських педагогів широко використовується наративний метод. Це усна чи 

письмова розповідь учителя про випадки з власної педагогічної практики, 

обговорення з колегами даних ситуацій, глибокий аналіз та прийняття рішень 

щодо вирішення проблемних ситуацій. 

Моніторингова діяльність власної професійної діяльності – це досить 

новий вид педагогічної діяльності вчителя початкових класів, яка дозволяє 

встановлювати зв'язки між компонентами моніторингу, коригувати її 

змістовий та технологічний аспекти. Моніторингова діяльність вчителя – 

сукупність розумових та практичних дій, які носять самостійний характер, це 

дозволяє педагогу систематично проводити збір, зберігання, узагальнення та 

використання інформації про власну професійну діяльність, для удоскона-

лення, своєчасної корекції освітнього процесу та створення умов організації 

педагогічної взаємодії. Вона поєднує всі компоненти педагогічної діяльності. 

Моніторингові вміння вчителя початкових класів – це відстеження особис-

тісних, очікуваних результатів навчання молодших школярів, узгоджена 

система практичних, перцептивних, розумових дій та операцій нестереотип-

ного, гнучкого, творчого застосування певних знань, корекція подальшої 

освітньої діяльності. 

Вміння безперервно проводити моніторинг власної професійної 

діяльності розвиває у вчителя здатність бачити проблеми у своїй роботі, 

вирішувати їх за рахунок своїх внутрішніх ресурсів, самостійно здійснювати 

свій вибір, брати відповідальність за свої рішення. Це допомагає сучасному 

педагогові знайти індивідуальний стиль професійної діяльності, дозволяє 

досягти адекватної професійно-особистісної самооцінки, прогнозувати та 

аналізувати результати своєї діяльності, що підвищує рівень самоорганізації. 
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УКРАЇНСЬКО-ЛИТОВСЬКІ ВЗАЄМИНИ (КІНЕЦЬ ХХ – 

ПОЧАТОК ХХІ СТ.): ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ 

Посилення інтересу історичної науки до дослідження українсько-

литовських відносин у новітній геополітичній системі стало закономірною 

вимогою часу. Зокрема й через те, що зовнішньополітичний курс 

«багатовекторності», характерний для перших десятиліть незалежності, на 

нинішньому етапі все більшою мірою не відповідає своїм основним функціям 

і демонструє усе меншу спроможність ефективно відповідати на актуальні 

виклики, зокрема у ході вирішення та усунення насущних питань 

міждержавних, міжнародних та міжнаціональних відносин. 

З моменту прийняття Декларації про державний суверенітет в 1990 р. 

Україна виявила прагнення долучитися до участі у побудові спільного 

«європейського дому», намагаючись розвивати плідну співпрацю з усіма 

країнами континенту. Самостійне значення має інтерес до досвіду 

демократичних суспільних перетворень і економічного реформування на 

пострадянському просторі, котрі, як відомо, найдинамічніше і найрезуль-

тативніше були здійснені в країнах Балтії. З цієї точки зору, балтійський 

напрямок у зовнішній політиці України, до якого належить Литовська 

Республіка, має стати одним із пріоритетних в європейській стратегії 

української держави [1, c.4]. 

Для кращого розуміння логіки первинних зовнішньополітичних кроків 

України й Литви у перші роки незалежного поступу представимо 

характеристику «стартових умов», і з врахуванням котрих обом державам 

доводилось діяти на міжнародній арені. Загальні проблеми, пов'язані з 

падінням комуністичної системи і розпадом СРСР для країн пострадянського 

простору в тій чи іншій мірі виявилися схожими. Схожими були і цілі, які 

ставили перед собою нові незалежні держави – розбудова демократії, 

гарантування прав людини, створення ринкової економіки. Однак, відмінності 

у політичній культурі, рівнях економічного розвитку, географічних й 

кліматичних умовах, та навіть у такому важливому факторі, як наполегливість 

бажання політичних еліт здобути незалежність для власного народу – все це 
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визначило різноманітність шляхів, якими ці нові суб’єкти міжнародних 

відносин почали розвиватися в подальшому. 

Нині, коли на Заході і Сході Європи сформувалися два соціокультурні 

світи та дві наддержавних структури – Європейський Союз та Євразійське 

об'єднання на чолі з Росією, може здаватися, що питання регіональної 

співпраці втратило свою актуальність. Але це далеко не так, адже ситуація в 

ЄС нині вже не виглядає безхмарною. Не останню роль в цьому відіграє той 

факт, що євроінтеграцією були охоплені різні за потенційними можливостями 

країни. Події навколо Білорусі так само доводять, що Євразійське об'єднання 

не стало панацеєю для східноєвропейських країн. Саме тому не повинна 

відкидатися можливість створення серединного об'єднання у складі держав 

Центральної і Східної Європи, яке могло би стати субрегіональним 

компонентом Великої Європи, свого роду інтеграційним резервом на випадок 

непередбачуваних обставин. Розбудова Балто-Чорноморської осі та 

формування економічного альянсу країн регіону стає в сучасних умовах 

одним з геополітичних пріоритетів для України з огляду на чисельні перепони 

щодо вступу в ЄС та очікувані ризики євразійської інтеграції. Участь України 

у балто-чорноморському співробітництві (БЧС), відкриваючи широкі 

перспективи політичної і економічної співпраці, дозволяє їй, зокрема, 

відігравати важливу роль сполучної ланки між країнами Балтики і 

Чорноморського басейну. Вигідне економіко-географічне розташування 

України визначає її місце в центрі не тільки геоекономічних, а й 

геополітичних зв'язків між двома регіонами континенту [2, с.162-163]. 

У листопаді 1990 року в Мінську відбулись консультації між 

представниками національно-демократичних сил, а також переговори між 

депутатами від опозиції у Верховних Радах Білорусі (Білоруський народний 

фронт) і України (Народна Рада), депутатами демократичної більшості 

Верховних Рад Литви і Латвії, які стосувались обговорення конкретних 

перспектив співробітництва держав Балто-Чорноморського регіону. Тоді і 

виникла ідея започаткування проектів, які би могли розширити економічне 

співробітництво [3].  

Зауважмо, що важливу роль у формуванні та координації міждержавних 

відносин відіграла Міжурядова українсько-литовська комісія з питань торго-

вельно-економічного та науково-технічного співробітництва. «Економізація» 

зовнішньої політики та ефективність торгово-економічної співпраці, в рівній 

мірі проголошені і Україною і Литвою як важливий критерій успішності 

функціонування системи міжнародних зв’язків у цілому були і залишаються 

базовим матеріальним стимулом подальшого нарощування ще далеко не 

повністю використовуваного потенціалу обох країн у цьому відношенні. 

В умовах складного балансування між політично нестабільним Сходом 

(постійний тиск з боку Російської Федерації, складнощі у двосторонніх 

відносинах з Польщею та Білорусією) та Заходом, Литва, як і Україна, повинні 



Labyrinths of Reality: Collection of scientifical works, Issue 9 (14). 2021 
 

33 

були зберегти свою незалежність і національну ідентичність. Це стало одним 

із основоположних факторів активізації українсько-литовського політичного 

діалогу. Литва висунула ідею моста між Заходом і Сходом, Північчю і 

Півднем. Важливе місце у ній мала зайняти Україна, як один з найбільших на 

той час економічних партнерів Литовської Республіки [1, с.41-42]. 

Сутність, динаміку і перебіг українсько-литовських відносин на рівні 

урядів обох країн  визначає значна кількість міжурядових угод. До таких слід 

віднести Угоду між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про 

взаємне працевлаштування громадян [4] від 28.03.1995 р., Угоду між Урядом 

України і Урядом Литовської Республіки про економічне, промислове та 

науково-технічне співробітництво [4] від 9 грудня 2005 р., Меморандум між 

Кабінетом Міністрів України та Урядом Литовської Республіки про 

співробітництво в енергетичній галузі [6], а також слід відзначити угоди про 

співпрацю у сфері залізничного транспорту, пенсійного забезпечення, взаємне 

працевлаштування громадян, попередження надзвичайних ситуацій та 

ліквідації їх наслідків та ряд інших. 

Доречно зазначити, що в наші дні товарообіг України та Литовської 

Республіки значно зріс. Наприклад у 2019 р. на 34%, це найвищий показник 

динаміки зовнішньої торгівлі серед країн Європейського Союзу і нашої 

держави. Інвестиції Литви в економіку України добігли 183 млн. доларів і 

виросли більш як на 20%. В Україні працює понад 50 компаній з литовським 

капіталом. Навіть під час пандемії, двостороння співпраця успішно 

розвивається. 

Як слушно зазначив президент Українського союзу промисловців і 

підприємців (УСПП) А. Кінах, що до таких результатів, безумовно, доклали 

зусиль Українсько-литовська та Литовсько-українська ділові ради, перед 

якими нині постало завдання – темпи зростання обсягів торгівлі, кооперації, 

інвестиційних надходжень розвитку нових промислових та економічних 

проєктів мають зберігатися та зростати. Відтак серед пріоритетних напрямів 

це сфери енергоефективності та енергозбереження, розвиток альтернативних 

видів енергії, впровадження екологічних європейських стандартів і норм, 

розвиток ІТ-технологій, промисловості тощо [7]. 

Таким чином, можна констатувати, що вагому роль у формуванні та 

координації міждержавних відносин відіграла Міжурядова українсько-

литовська комісія з питань торговельно-економічного та науково-технічного 

співробітництва. «Економізація» зовнішньої політики та ефективність 

торгово-економічного співробітництва, в рівній мірі проголошені і Україною і 

Литовською Республікою як важливий критерій успішності функціонування 

системи міжнародних відносин у цілому були і залишаються базовим 

матеріальним стимулом подальшого нарощування ще далеко не повністю 

використовуваного потенціалу обох країн у цьому відношенні. 
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В’ЯЧЕСЛАВ ПРОКОПОВИЧ ТА ІЛАРІОН КОСЕНКО – 

РОБОТА У ПАРИЗЬКОМУ ЖУРНАЛІ «ТРИЗУБ»  

(20-30-І РР. ХХ СТ.) 

Сучасний інформаційний простір – це середовище, що конструюється 

різними мас-медіа. Саме мас-медіа в умовах глобалізації мають неабиякий 

вплив на формування масової свідомості, який не завжди є позитивним. 

Особливо це стосується висвітлення історичної дійсності, оскільки саме 

трактування історичних процесів часто використовується для маніпуляції 

масовою свідомістю. Тому, зокрема, актуальним є дослідження еміграційних 

видань української періодики, яких особливо в ХХ столітті, існувала значна 

кількість. Їхньою метою виступало висвітлення різноманітних подій, явищ, 
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які стосувались як еміграційного життя українців, так й співвітчизників, які 

залишалися на території радянської України. Одним з таких еміграційних 

видань можна виокремити «Тризуб», який випускався в Парижі в період з 

1925 по 1940 рік. «Тризуб» виступав офіційним інформативним осередком 

УНР в екзилі, намагаючись об’єктивно та в повному вигляді висвітлити життя 

українців в різних куточках світу. 

В контексті розгляду подібних видань важливо розкрити біографії людей, 

які були пов’язані з функціонуванням журналу, проаналізувати їх мотиви 

роботи. Безумовно, ключовою особистістю в появі «Тризуба» став Симон 

Петлюра – державно-політичний діяч, головний отаман армії УНР, голова 

Директорії УНР, а також журналіст та публіцист [2, с.50]. Попри це, на нашу 

думку, в цьому плані доцільно згадати й про ще двух особистостей – 

головного редактора В’ячеслава Прокоповича та адміністратора Іларіона 

Косенка. 

15 жовтня 1925 року вийшло у друк перше число журналу “Тризуб”, у 

вихідних даних якого зазначалось: “… Виходить щонеділі в Парижі при 

участи видатних літературних сил під загальною редакцією Вячеслава 

Прокоповича”. Адміністратором часопису був призначений Ілля Косенко. 

Симону Петлюрі вдалось знайти досить відповідальних людей для роботи та 

якісного функціонування «Тризуба», про що можливо дізнатись з різних 

джерел. На перших порах видання тижневика було потрібно докласти 

багатьох зусиль задля його активного випуску, що підтверджує у своєму листі 

Петлюра до Валентина Садовського: «Багато часу і енергії у В.К. [В’ячеслава 

Прокоповича – ред.] пропадає на технічно-редакторську працю, так само і у 

адміністратора – Косенко. Вони обоє виконують “універсальні” функції, до 

клеєння адрес і тупцювання на почту включно» [4, c.653]. 

Проте слід зазначити, що ще в травні 1925 року, коли у Петлюри 

відновилась ідея видання друкованого органу, то він не мав надії на одного з 

них – Прокоповича – у даній діяльності: «Зле те, що тут мало людей наших з 

ким можна працювати. В.К. Пр[окопович] – тимчасово викреслений чоловік; 

він цілий день працює, нічого не читає, а через це і не надається для праці на 

тутешньому ґрунті» [4, c.617]. На нашу думку, посада редактора «Тризуба» 

для Прокоповича стала можлива завдяки старим зв’язкам колишнього Голови 

Ради Міністрів УНР та Петлюри (Прокопович супроводжував Петлюру в 

Угорщині, Австрії, Швейцарії та Франції). 

Що стосується роботи в «Тризубі», то ось як вже після смерті  

Прокоповича його згадував М. Ковальський в журналі «Свобода» – іншому 

виданні української еміграції: «Будучу сам дуже дисциплінованим в душі, 

В.К. [В’ячеслав Костянтинович] вимагав також порядку і дисципліни в роботі. 

Тому всі установи, які йому підлягали, як редакція «Тризуба»… працювали, 

як правильний годинник. Він не жалував себе і свого здоров’я. Працював 



Labyrinths of Reality: Collection of scientifical works, Issue 9 (14). 2021 
 

36 

часом і вночі, правлячи першу коректу тижневика. Завдяки його твердому 

характеру і його умінню керувати – з ним легко було і працювати» [3, c.3]. 

Такі самі слова можемо відшкуати й про адміністратора видання – 

Іларіона (Іллі) Федоровича Косенко. Займавши активну позицію та мавши 

досвід за часів визвольних змагань, Косенко, опинившись в Парижі, став 

фундатором українського громадського життя у Франції. Незважаючи на 

вкрай скрутні матеріальні умови життя, йому разом з однодумцями вдалося 

налагодити ефективну культурно-просвітницьку діяльність української 

громади та продовжувати боротьбу за незалежність України. Ті, хто мав 

досвід спілкування або роботи з Іларіоном Косенком, відзначали його як 

людину «великої праці», дисциплінованості, лагідної вдачі. Він здатний був 

вирішувати складні завдання завдяки розважливості та завдяки делікатності 

міг знайти контакт з різними людьми [1]. 

Таким чином, можемо зробити висновок, що роботу, яка стосувалась 

функціонування часопису «Тризуб», прийнялись очолити люди з активною 

громадянською, патріотичною позицією, з вдалими професійними та 

особистісними якостями. Наслідком цього став той факт, що видання 

функціонувало великий проміжок часу, мало активну мережу поширення та 

виступало якісним інформаційним органом УНР в екзилі. 
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УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА В СТАНОВЛЕННІ ПАРТНЕРСТВА 

МІЖ УКРАЇНОЮ ТА США (1990-ТІ – ПОЧАТОК 2000-Х РР.) 

Сполучені Штати Америки є однією з найпотужніших держав сучасності, 

вплив якої на світову політику та світовий ринок у контексті глобалізаційних 

процесів подеколи є визначальним. Після розпаду СРСР США проводять 

досить активну політику в Східній Європі, приділяючи особливу увагу 

країнам пострадянського простору, передовсім Україні. 

Державотворчі процеси, які відбуваються упродовж 30 років існування 

незалежної України, спонукають до аналізу та роздумів. З огляду на це, варто 

виокремити актуальні питання, які потребують вирішення: пошук нацією 

власного місця у світовому просторі, вибір оптимальної моделі розвитку, 

несформованість громадянського суспільства, консолідація української 

спільноти, виховання і збереження національної ідентичності та ін.  

Зазначимо, що на сучасному етапі не залучено усі ресурси і не 

використано наявні можливості. Йдеться насамперед про потенціал 

української діаспори, яка урізноманітнює та збагачує здобутки українства у 

світі, а також надає Україні посильну допомогу в її державотворенні. При 

цьому частка українських емігрантів і трудових мігрантів щодо загальної 

чисельності українців є найвищою у світі. Загалом понад 45 % українського 

етнічного соціуму проживає за межами України. 

Українська діаспора США, базуючись на національних традиціях, 

органічно засвоюючи цінності світової цивілізації, унікальний досвід, 

незважаючи на об’єктивні асиміляційні проблеми, відіграє помітну роль у 

динамічних процесах, що відбуваються в незалежній Україні. Підкріплена 

останньою, четвертою хвилею еміграції, вона є найкраще зорганізованою у 

США, що дає змогу вести мову про її моральну, політичну, інформаційну, 

матеріальну участь у процесах державотворення. [1, c.6]. 

Українська діаспора традиційно докладала чималих зусиль, щоб 

привернути увагу громадськості та політикуму до проблем України. У 1980 х 

рр. її активність стала ще більш виразною. До того ж американські українці 

заручились підтримкою ряду конгресменів, зокрема сенатора Д. де Консіні. 

Методи: контакти з урядовцями та конгресменами, заяви, листи, акції, відгуки 

в пресі, а почасти й маніфестації. Так, напередодні поїздки Дж. Г.У. Буша в 

1991 р. до СРСР, УККА надіслав йому листа, в якому наголошувалось, що 
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політика підтримки цілісності СРСР у тогочасних умовах «…безпринципна, 

…у довготривалій перспективі дестабілізуюча» [2, с. 1]. 

Після визнання незалежності України та встановлення дипломатичних 

відносин з нею, українська діаспора налагодила активну співпрацю із 

Амбасадою у Вашингтоні та Консульствами в Нью-Йорку, Чикаго й Сан-

Франциско. Активісти діаспори сприяли контактам із представниками 

американського політикуму та бізнесу, поширенню позитивної інформації про 

Україну. Зокрема, 1993 р. президент УККА А. Лозинський передав 

представникам Президента Б. Клінтона Меморандум з позицією української 

діаспори щодо України, в якому наголошувалось, що Україна потребує не 

лише фінансової допомоги, але й гарантування безпеки та захисту 

суверенітету. Окремі представники діаспори особисто надавали допомогу 

Україні: В. Гарбер, президент компанії «International Partnership Group», – 

організаційно-консультативну допомогу з військово-політичних питань, 

зокрема й щодо конверсії, а професор економіки М. Борецький 1993 р. 

розробив концепцію виведення економіки України з кризи. На початку 1994 р. 

українська діаспора вдається до більш рішучих дій. Так, 02.01.1994 р. у 

Чикаго відбулося «Всегромадянське віче» на знак протесту проти політики 

США щодо України. Організував захід Комітет «Об’єднана українська 

громада», створений 1992 р. громадськими та конфесійними організаціями 

Чикаго. Учасники віча застерегли Адміністрацію від нового поділу 

пострадянського простору та закликали збільшити економічну допомогу 

Новим незалежним державам (далі – ННД) загалом й Україні зокрема. Отже, 

10.02.1994 р. в Білому Домі під час зустрічі Б. Клінтона з представниками 

української діаспори було детально обговорено перспективи двостороннього 

співробітництва США й України, при цьому зроблено наголос на необхідності 

більш справедливого розподілу американської допомоги серед ННД [3, с.39-

40].  

Одним із шляхів інтеграції України у світовий простір, утвердження її 

міжнародного іміджу, сприйняття як надійного і передбачуваного партнера 

вважаємо використання надбань діаспори. Прийняття Верховною Радою 

України у 2004 р. Закону України «Про правовий статус закордонних 

українців», розробка та реалізація Державної програми «Українська діаспора 

на період до 2000 року», Національної програми «Закордонне українство» на 

період до 2005 року, затвердженої Указом Президента України № 892/2001 від 

24 вересня 2001 р., Державної програми співпраці із закордонними 

українцями на період до 2010 року, ухваленої у 2006 р., підписання у 2011 р. 

Президентом України Проекту Державної програми співпраці з закордонними 

українцями на період до 2015 р. та інших документів, свідчить про значну 

увагу до цього питання з боку нашої держави [1, c.6].  

У діяльності діаспори чималий сегмент складає популяризація матеріалів 

про життя українців у США, про суспільно-політичну ситуацію в Україні, та 
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поширення цієї інформації на міжнародних форумах. Це знаходить практичне 

відображення у опублікуванні інформаційних матеріалів англійською мовою, 

статей українських авторів у зарубіжних ЗМІ, в залученні іноземних авторів 

до української інформаційної служби, підготовці спеціальних видань для мас-

медіа, власних інформаційних видань, а також спеціальних видань, 

приурочених подіям, які відбулися в Україні.  

У США створені українські інформаційні аналітичні центри, які 

відіграють значну роль у політичному та економічному житті країни. Це 

насамперед Українська національна інформаційна служба (далі – УНІС) – 

представництво Український конгресовий комітет Америки (далі – УККА) у 

Вашингтоні, відкрите ще у 1977 р., яке представляє інтереси української 

американської громади в уряді США та подає своєчасну інформацію про 

Україну до академічних кіл Америки та засобів масової інформації та 

фундація «Україна-США», члени якої регулярно відвідують аналітичні та 

деякі закриті урядові центри в США і мають дієві контакти з виконавчою та 

законодавчою гілками влади в американському уряді. Такі зустрічі 

забезпечують неформальний обмін ідеями та створюють умови для залучення 

представників української діаспори для розроблення зовнішньої політики 

щодо України [4, с.9].   

Зазначимо, що активна інформаційна діяльність українських діаспорних 

установ у тому числі на теренах ООН, сприяє поширенню правди серед пред-

ставників міжнародних організацій, органів влади та мас-медіа країни щодо 

прагнення українського народу розбудувати власну незалежну державу [5, 

с.8]. 

У 2008 р. активно обговорювалося питання щодо членства України в 

НАТО. На початку року Сенатори Р. Лугард та Д. Байден винесли на розгляд 

Сенату США резолюцію S.Res. 439, в якій йшлося про те, що Уряд Грузії та 

Уряд України висловили бажання приєднатись до Євро-Атлантичного 

Альянсу; Грузія і Україна тісно співпрацюють з НАТО і членами цієї 

організації, щоб відповідати критеріям наступного членства у НАТО. 14 

лютого 2008 р. за неї одноголосно проголосували в Сенаті. Зважаючи на 

важливість цього питання для України, УККА надіслав листа до Світового 

конгресу українців (далі – СКУ) з проханням звернутися із закликом до 

українських громад країн-членів НАТО працювати з їхніми урядами для 

підтримки ініціативи України щодо постійно діючих членів (далі – ПДЧ) у 

НАТО [6, c.2]. 

Після приходу в США до влади у 2009 р. Б. Обами члени УККА вважали 

своїм обов’язком обговорити з представниками Державного департаменту 

США, Білого Дому, Сенату і Палати представників США політичні плани 

нової Адміністрації щодо України. За словами президента УККА Т. Олексій, 

«…тепер дуже важливим для української громади є донести до відома нової 

Адміністрації наші турботи, особливо під час цього критичного періоду 
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формування політичного напрямку, і ми надіємось на початок такого діалогу». 

Висловлено занепокоєння під час зустрічі з урядовцями, що Україна може 

«згубитись у мішку» із «перезапуском» відносин із Росією [7, с.2].   

Упродовж 2010–2011 рр. реальний діалог розгортався щодо ролі України 

у стабілізації відносин на європейському континенті та майбутніх відносин 

між країнами Сходу і Заходу. Так, 22 липня 2010 р. Конгресовий український 

кокус (далі – КУК) спільно з УНІС співорганізували в Капітолії брифінг  

із помічником заступника державного секретаря з європейських справ 

Д. Расселом. Головні проблеми обговорення стосувалися енергетичної безпеки; 

відходу від демократичних тенденцій в Україні; політичного переслідування 

лідерів опозиції, а також стратегічного партнерства між Україною та США. 

Ця ж проблематика стала визначальною під час проведення відеоконференцій 

між КУК і депутатами українського парламенту [8]. 

Діалог України з багатьма державами світу, в тому числі й зі США, не 

припиняється і до сьогодні. Однак його рівень, зміст зазнають втрат, 

об’єктивно зумовлених внутрішнім становищем у нашій державі.  

Особливою подією для української громади в США та й усього світу 

стало проведення 19 травня 2012 р. у Чикаго міжнародної конференції 

«Оцінка відносин між Україною і НАТО напередодні Саміту НАТО в 

Чикаго». Конференція стала результатом об’єднаних зусиль організованої 

української діаспори, з метою привернення уваги учасників Саміту НАТО у 

Чикаго і Президента України В. Януковича до питання справжньої загрози, 

перед якою опинилося демократичне майбуття України та її національна 

безпека [9, c.4] 

За досліджуваний період українсько-американські взаємини пройшли 

різні етапи: від визнання України незалежною державою та встановлення з 

нею дипломатичних відносин до підписання договору про «стратегічне 

партнерство».  

Загалом варто зазначити, що важливу роль у процесі становлення 

міждержавних відносин США й України відігравала українська діаспора, 

представлена численними українськими організаціями. Основні напрями 

співробітництва української діаспори з офіційними установами США 

відповідають внутрішнім і зовнішнім інтересам України. Конгресовий україн-

ський кокус, Українська національна інформаційна служба, Український 

конгресовий комітет Америки, мережа інших організацій проводять активну 

діяльність, спрямовану на висвітлення основних потреб українців, 

становлення незалежної Української держави та забезпечення її позитивного 

іміджу, що є важливим чинником захисту та просування її національних 

інтересів. Інформаційна діяльність цих установ, у тому числі на теренах ООН, 

сприяє поширенню об’єктивної інформації серед представників міжнародних 

організацій, органів влади та мас-медіа США про прагнення українського 

народу розбудовувати власну незалежну державу та виробити стратегію, 
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спрямовану на європейську інтеграцію, забезпечення міжнародної безпеки, 

створення світу, вільного від ядерної зброї. Багатостороння діяльність 

українців США слугує створенню міжнародної інформаційної атмосфери, 

сприятливої для політичного та соціально-економічного розвитку України, і, 

зокрема, сприйняття нашої держави світовим співтовариством як надійного, 

передбачуваного партнера, що є прихильним до справи зміцнення 

демократичних засад суспільного життя та подальшої лібералізації економіки, 

володіє значним потенціалом, має багату культуру та історію.  

Література 

1. Недошитко І.Р. Українська діаспора США у державотворчих процесах в 
Україні (1991–2011 рр.): Дис... на здобуття наукового ступеня к. істор. наук. Спец. 

07.00.01. – історія України. Тернопільський національний педагогічний ун-т ім. 

В. Гнатюка. Тернопіль, 2013, 320 c. 

2. Лозинський А. Зі щоденника Незалежности: США визнали Україну // Свобода. – 
2011. – 5 серпня – С. 1. 

3. Ващенко О.Ф. США–Україна: розвиток двостороннього співробітництва у 

1991–2011 роках: Дис... на здобуття наукового ступеня к. істор. наук. Спец. 07.00.02. – 
всесвітня історія України. Чернігівський національний педагогічний ун-т ім. 

Т. Шевченка. Чернігів, 2013, 305 c.  

4. Kuzio T., Deychakiwsky О. A guide to who’s who in D.C.’s Ukraine-related 

activities // The Ukrainian Weekly. 2005. № 32. C. 6–9.  
5. Петричка Р. У Вашингтоні проходять «Українські дні – 2010» [Електронний 

ресурс] // Режим доступу: http://ukrainian.voanews.com/content/ukrainian_days_ 

2010_03_18-8434147/229812.html. 

6. Конгрес США підтримує ПДЧ НАТО для України // Український Клівленд. 
2008. Вип. 2 (10). С. 2.  

7. Делегація УККА зустрілася з урядовими посадовцями напередодні візиту 

президента США Обами до Москви // Час і події. 2009. Ч. 26. C. 12.  

8. Олексій Т. Звіт із діяльності Українського конгресового комітету Америки 
(вересень 2010 – червень 2011) [Електронний ресурс] // Річні загальні збори світового 

конгресу Українців (21–23 серпня 2011 р. К.). Режим доступу : 

http://www.ukrainianworldcongress.org/UserFiles/File/Annual_Meetings_2011/Reports/UCC

A.pdf   
9. Іванишин-Угрина С. Репортаж з міжнародної конференції «Оцінка відносин 

між Україною і НАТО напередодні Саміту НАТО у Чикаго» // Час і події. 2012. Ч. 21. 

C. 4. 
 

 

 
  



Labyrinths of Reality: Collection of scientifical works, Issue 9 (14). 2021 
 

42 

STATE ADMINISTRATION AND LAW 

Бігунова Ю.В., 
к.пед.н., викладач, коледж комп’ютерних технологій 

державного екологічного університету, 

Ковальчук В.В., 
професор, д.ф.-м.н., директор, коледж комп’ютерних технологій 

державного екологічного університету, 
Україна, м. Одеса 

ЛАБІРИНТИ РЕАЛЬНОСТІ: КОРОТКА ІСТОРІЯ ПРО 

РОЗВИТОК І СТАНОВЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДУМКИ 

Вступ. У будь-якій країні, у будь-який період історії людства в думках 

людей мали місце питання про державу, управління і владу. Управлінська 

наука, як втім, і багато інших, була народжена і розвинута з філософії. У 

західноєвропейській філософії управлінська думка бере свій початок 

спрадавна. Над проблемами держави, форм правління і розвитку 

розмірковували ще античні філософи. Власне управління, як вид діяльності, 

виникли багато сотень і тисяч років тому, але управління, як наукова 

дисципліна є відносно молодою. Причина у тому, що потужні організації, що 

дозволили виділитися управлінському персоналу як соціальній групі, 

відокремити управлінську роботу від не управлінської діяльності, виникли 

лише в XIX ст.  

Запропонована робота торкається короткого історичного огляду 

становлення управлінської думки та її практичних наслідків.  Актуальність 

порушеного питання пов’язана з розширенням наших уявлень про 

використання в сучасному суспільстві тих методів і підходів управління, що 

були успішно апробовані в минулому. Такий шлях є надзвичайно ефективним, 

оскільки нове – це «добре забуте старе». Однак, слід критично і з певним 

рівнем обережності ставитися до відомих історичних фактів, бо їх політичну 

та соціальну ціну в управлінні важко переоцінити.  

Метою роботи є аналіз перших та наступних документальних джерел, 

присвячених управлінню суспільством. 

Перші свідчення зародження управлінській думці. Давні документи (одні 

з прадавніх пам’ятників писемності) були виявлені в Шумері, що існувала 

понад 5 тис. років тому. На глиняних табличках жреці Шумера вели 

юридичні, історичні і ділові записи. Вже тоді древні менеджери розуміли 

важливість таких елементів адміністративного управління, як інвентаризація, 
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реєстрація фактів, організаційна звітність і контроль. Деякі з них торкалися 

практики шумерських священиків: вони вели ділову документацію, 

бухгалтерські рахунки, здійснювали постачальницькі, контрольні, планові і 

інші функції. 

Грандіозні споруди Стародавнього Єгипту викликають подив 

організаційним талантом древніх будівельників: керувати величезним 

будівельним колективом упродовж довгих років є складним завданням для 

фахівця в галузі менеджменту навіть на сучасному етапі. Єгиптяни широко 

застосовували планування і контроль за виконанням виробничих програм.  

Близько 4 тис. років назад був написаний трактат про методи і стиль 

управління колективом «Повчання Птаххотепа», який і зараз може служити 

настільною книгою сучасного менеджера. 

У 1901 р. при археологічних розкопках р. Сузу було знайдено безліч 

глиняних дощечок, на яких був записаний кодекс законів царя Вавилоні 

Хаммурапі, що жив близько IV тис. років тому. Кодекс чітко встановлював 

відповідальність за доручену роботу, визначав рівень мінімальної заробітної 

плати і необхідність документальної звітності. Деякі закони правителя 

старовини є надзвичайно повчальними для нащадків. Зокрема. За 

несправедливе звинувачення наклепник карався по суду обстриганням 

скроневого волосся. За лихослів’я на батьків відрізали язика, за побої – 

відрубували руку. Начальники за утиск солдатів піддавалися страті. За 

крадіжку – була страта. За крадіжку із зломом грабіжника вбивали біля стіни 

будинки і закопували на місці. До злодія прирівнювався той, хто продав 

втрачену річ, а також її покупець, що не довів, що він купив не свідомо 

крадене. Архітектора винагороджували згідно величині будови, за міркою за 

кожну одиницю простору. Якщо будинок руйнувався і задавив хазяїна, 

архітектора піддавали страті; якщо гинув син хазяїна, страчували сина 

архітектора. Ті ж принципи діяли по відношенню до корабельників і 

представників інших професій. Кодекс законів Хаммурапи передбачав і 

гарантував права усім заміжнім жінкам на особисту безпеку. Але повністю 

відкидалася правило родової помсти. Тому вважається, що закони Хаммурапи 

уперше створили правильно організовану культурну державу, яка узяла на 

себе захист підданих і помсту вбивцям. 

Іншим свідченням зародження управлінській думці є спорудження 

легендарного Єрусалимського храму. Його творець Хірам, передбачаючи 

метод делегування повноважень, ввів децентралізацію в організації 

управління, розділивши будівельників храму на учнів, підмайстрів і майстрів. 

Такий метод організації праці забезпечував швидкі темпи будівництва. 

Відомо, що при спорудженні Єрусалимського храму на початку першого 

тисячоліття до н.е. застосовувався вахтовий метод, такий поширений сьогодні 

при освоєнні нафтових і газових родовищ. 
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За місцем виникнення філософських систем, розрізняють східну і 

західноєвропейську філософії, усередині яких по епохах розвитку людської 

культури виділяють інші філософські підсистеми (наприклад, старокитайську 

філософію в східній або філософію періоду Відродження (Ренесансу) в 

західноєвропейській).  

Сократ (470–399 до н.е.) навів класифікацію форм правління і був 

противником тиранії – влади свавілля, плутократії – влади багатих і 

демократії – влади усіх. Ця класифікація влади відтворювалася потім в 

ученнях Платона і Арістотеля. «Держава сильна тим, – вважав Сократ, – як 

громадяни виконують закони». Будучи патріотом, філософ закликав 

правителів вчитися управляти, приборкувати свою природу, керуватися у 

своїй діяльності благом держави. Відстоював універсальність управління як 

мистецтва в собі. 

Істотне значення для розвитку стосунків людини і самої людської 

особистості має Біблія (написана в течію приблизно 1500 років, закінчення 

написання відносять до 100 р. н.е.). вона містить основні принципи взаємих 

стосунків людей – заповіді, приклади з управління людьми, перший опис 

делегування повноважень тощо. 

У Древньому Римі імператором Діоклетиантом (300 рр. н.е.) була введена 

строга ієрархія, службові сходи в управлінні і розроблений принцип ієрархії і 

делегування повноважень. 

Розвиток науки управління у складі економічної теорії. Значний вплив на 

становлення управління як науки зробила класична буржуазна політична 

економія. Початок науково обґрунтованої економіки і системи управління 

нею були закладені працями «великого шотландця» Адама Смітта (1723–

1790) і англійського економіста Давіда Рікардо (1772–1823). Смілива ідея 

А. Смітта про здатність ринкової системи до саморегуляції дозволила йому 

зробити обґрунтований висновок про розумність мінімальної дії держави на 

економіку. Однією зі складових його економічної концепції є верховенство 

індивідуальних інтересів над колективними.  

Фахівці в галузі маркетингу знаходять підтвердження своєї стратегії 

експорту-імпорту товарів в працях Д. Рікардо. Він запропонував і науково 

обґрунтував концепцію порівняльних витрат. Прибуток від міжнародних 

торговельних зв’язків формується на різниці між світовими і внутрішніми 

цінами, і слід експортувати те, що виробляється в країні з меншими 

витратами, і купувати за кордоном ті товари, які вартують в країні дорожче 

(принцип, відомий усім купцям усіх часів).  

Не можна не відмітити величезний внесок англійського соціаліста-

утопіста Р. Оуена (1771–1858) у розвиток управлінської думки і практики 

управління. Він помітив і оцінив роль людського чинника на виробництві, до 

необхідності обліку якого інші дослідники прийшли тільки через 100 років.  
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Цікавими з точки зору розвитку основних правил управління належать 

роботи Василя Татіщева (1686–1750) «Заводський статут» (зведення правило 

по управлінню металургійними заводами Уралу, що включають норми 

колегіального управління), Адама Смітта «Багатство народів» (необхідність і 

значення спеціалізації і контролю), Р. Оуена «Утопія» (управління, що має 

соціальну спрямованість, надання житла, будівництво шкіл і дошкільних 

установ, створення сприятливих умов праці, дослідження впливу моральних і 

матеріальних чинників мотивації праці тощо). 

Отже, менеджмент став розглядатися як найважливіша складова успіху 

корпорацій і фірм, як особливе мистецтво і рід занять. 

Формування наукових основ управління виробництвом почалося в ХХ ст. 

стараннями таких науковців, як А. Маршалл (1842–1924), Лонглін (1835 –  

дослідження функцій менеджера), Джозеф (1850 – принципи єдиноначаль-

ності і контролю) та ін. Середовищем цього процесу, його підґрунтям є 

промислове виробництво. Так, 1911 рік по праву вважається роком 

народження, визнання менеджменту як науки. Саме цього року пройшла 

перша міжнародна науково-практична конференція з менеджменту, 

ініціатором і організатором якої був Х. Персон. У 1911 р. вийшла перша книга 

з наукового менеджменту «Принципи наукового управління» (автор 

Ф. Тейлор). 

У першій половині ХХ ст. отримали розвиток нові помітні наукові 

управлінські школи: школа наукового управління; адміністративна (класична) 

школа; школа психології (школа «людських відносин» і школа «поведінкових 

наук»); школа кількісна, або нова («школа науки управління»). 

Школа наукового управління сформувалася у 1885–1920 рр. роботами 

американських менеджерів Ф. Тейлора (1856–1915), Френка і Ліліан Гілбретів, 

Г. Гантта (1861–1919), Г. Форда (1863–1947), Г. Емерсона (1853–1931) та ін. 

Тейлора вважають засновником наукового управління виробництвом. 

Основні погляди Тейлора викладені в роботах «Управління фабрикою» 

(1903), «Принципи наукового управління» (1911). Тейлор розробив низку 

методів наукової організації праці, що засновані на вивченні рухів робітника 

за допомогою хронометражу, стандартизації прийомів і знарядь праці. 

Головна заслуга Тейлора полягає в тому, що він розробив методологічні 

основи нормування праці, стандартизував робочі операції, впровадив в 

практику наукові підходи підбору, розставляння робітників і стимулювання 

праці. Найбільший внесок Тейлора полягає в тому, що він почав революцію в 

області менеджменту. Ф. Тейлор символізував новий тип менеджера: підприє-

мець, що уміє цінувати своє слово і що шанує співрозмовника, прекрасно і 

усебічно освічений інженер, що знає досконало усі тонкощі економіки і 

виробництва.  

Генрі Форд (1863–1947) розвинув ідеї Ф. Тейлора в області організації 

виробництва. Форд сформулював основні принципи організації виробництва, 
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уперше відокремив основну роботу від її обслуговування. У системі Форда 

підвищуються роль і значення виробничого оперативного планування, 

контролю за якістю. В соціальному плані він продовжував розвивати основне 

положення системи Тейлора в гармонії інтересів підприємця і робітника. 

Г. Гантт особливу увагу у своїх дослідженнях приділяв питанням 

стимулювання праці, виробничого планування. Він зробив значний внесок у 

теорію лідерства. Розробив методику преміальної системи та складення карти-

схеми для зручності планування. Розглядав людський чинник як основний 

двигун підвищення ефективності виробництва. 

Адміністративна (або класична) школа управління сформувалася в період 

1910–1930 рр. Якщо представники школи «наукового управління» присвятили 

свої дослідження управлінню безпосередньо виробництвом, то класична 

школа почала виробляти підходи до вдосконалення управління організацією в 

цілому і створювати основи організації управлінської праці. Засновником цієї 

школи є Анрі Файоль (1841–1925), якого вважають найбільш значущою 

фігурою в науці управління першої половини ХХ ст. Анрі Файоль створив 

«теорію адміністрації», яку представив у своїй книзі «Загальне і промислове 

управління» (1916). Розкрито 14 принципів адміністративного управління.  

А саме: 1) розподіл праці; 2) повноваження і відповідальність. Повноваження – 

це право віддавати наказ, а відповідальність – це їх супутня протилежність.  

Де надаються повноваження, там виникає відповідальність; 3) дисципліна.  

Дисципліна припускає слухняність і пошану до досягнутих між фірмою і її 

працівниками. Дисципліна також припускає справедливо вживані санкції; 

4) єдиноначальність. Працівник повинен отримувати накази тільки від одного 

безпосереднього начальника; 5) єдність напряму. Кожна група, діюча у рамках 

однієї мети, має бути об'єднана єдиним планом і мати одного керівника; 

6) залежність особистих інтересів загальним. Інтереси одного працівника або 

групи працівників не повинні переважати над інтересами компанії або 

організації в цілому; 7) винагорода персоналу. Для того, щоб була забезпечена 

вірність і підтримка працівників, вони повинні отримувати справедливу 

зарплату за свою службу; 8) централізація. Потрібні правильні пропорції між 

централізацією і децентралізацією; 9) скалярний ланцюг. Скалярний ланцюг – 

це ряд осіб, що стоять на керівних посадах, починаючи від особи, що займає 

найвище становище в цьому ланцюжку, і закінчуючи керівником низової 

ланки. Було б помилкою відмовлятися від ієрархічної системи без певної 

необхідності в цьому, але було б ще більшою помилкою підтримувати цю 

ієрархію, коли вона завдає збитку інтересам бізнесу; 10) порядок. Місце для 

усього, і усе на своєму місці; 11) справедливість. Справедливість – це 

поєднання доброти і правосуддя; 12) стабільність робочого місця для 

персоналу. Висока плинність кадрів знижує ефективність діяльності 

організації. Посередній керівник, який тримається за місце, безумовно, менш 
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ефективний, аніж видатний, талановитий менеджер, який швидко йде і не 

тримається за своє місце; 13) ініціатива. Ініціатива означає розробку плану і 

забезпечення його успішної реалізації; 14) корпоративний дух. Союз – це 

сила, а вона є результатом гармонії в стосунках персоналу. 

Пізніше перші чотири принципи управління Файоля стали вважати 

основними принципами менеджменту. Головний внесок цієї школи полягає в 

тому, що вона розглядає управління як універсальний процес, що складається 

з декількох взаємопов’язаних функцій (планування, організація, мотивація, 

контроль, координація), сформульована систематизована теорія управління 

усією організацією (шляхом ділення організації на підрозділи, що виконують 

основні функції – виробництво, фінанси, маркетинг), виділено управління як 

особливий вид діяльності.  

Використання психології в управлінні призвело до виникнення двох 

взаємозв’язаних шкіл – школи «людських стосунків» (1920–1950) і школи 

«поведінкових наук» (1950 р. – до теп. часу). Ця школа виділилася внаслідок 

того, що класична школа і її попередники недостатньо враховували людський 

чинник як основний елемент організації. Для обліку людського чинника 

(розуміють особу, групу, колектив, суспільство, включені в управлінську 

систему. У конкретнішому розумінні – це внутрішній світ людей, їх потреби, 

інтереси, установки, переживання тощо) розробляють менеджерські заповіді – 

приписи, норми, правила соціального і морального характеру, яким повинен 

слідувати менеджер у своїй практичній діяльності. 

Особлива заслуга в створенні школи належить психологові Е. Мейо 

(1880–1949). Головний теоретичний висновок Мейо полягав в наступному: 

підприємство є соціальною системою, що складається з неформальних груп, 

регулюючих людську поведінку. Представники цієї школи виявили, що 

мотивами вчинків людей є не лише і не стільки економічні сили, як вважали 

представники школи наукового управління, а різні потреби, які можуть лише 

частково бути задоволені за допомогою грошей. Отже, якщо керівництво 

проявляє велику турботу про своїх працівників, то зростає і рівень 

задоволеності працею і продуктивність праці.  

Продовженням школи «людських відносин» є школа «поведінкових 

наук». До представників цієї школи відносять американських науковців 

А. Маслоу (1908–1970) – американський психолог, один з лідерів так званої 

гуманістичної психології, творець піраміди потреб, Д. Мак Грегора, 

Д. Мак Клелланда, К. Арджариса, Р. Лайкерта, Ф. Герцберга, В. Врума та ін. 

Вони досліджували аспекти соціальної взаємодії працівників і керівника, 

мотивації, влади, авторитету, комунікацій та ін.  

Школа поведінкових наук допомогла працівникові усвідомити свої власні 

можливості, тобто сприяла зростанню ефективності організацій за рахунок 

зростання ефективності використання людських ресурсів. Ця школа основну 
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увагу направила на вивчення міжособових стосунків, мотивації, характеру 

влади і авторитету, лідерства, організаційної структури, комунікацій в 

організації, зміни змісту роботи і якості трудового життя, продовжує 

проблеми потреб і мотиваційної поведінки. 

Становлення школи науки управління, або кількісної школи, пов’язують 

з розвитком математики, статистики, інженерних наук і інших галузей знань. 

«Наука тільки тоді досягає досконалості, коли їй вдається користуватися 

математикою» – основна теза цього напрямку. Основою є побудова 

економіко-математичних моделей (ЕММ) і дослідження операцій, щоб 

допомогти в ухваленні рішень і підвищити ефективність. Розвиток 

комп’ютерної техніки дав новий поштовх до застосування ЕММ і точних 

методів в управлінні. 

Висновки. Розвиток теорії і практики управління у всьому світі дозволив 

сформулювати сучасну концепцію менеджменту: успіх організації 

визначається не раціональною організацією виробництва, як вважали 

представники школи наукового управління і класичної школи, а її здатністю 

адаптуватися до змін зовнішнього середовища; організація розглядається як 

відкрита система, на яку чинить вплив велика кількість зовнішніх чинників 

(міжнародне становище, політичні і соціокультурні чинники, стан економіки в 

країні, закони, постачальники, споживачі, конкуренти та ін.); процес 

управління організацією – це безперервний, цілеспрямований, постійно такий, 

що повторюється процес, на який впливають чинники зовнішнього і 

внутрішнього середовища. Процесний підхід розглядає функції управління як 

взаємозв'язані; застосування до процесу управління організацією ситуацій-

ного підходу дозволяє приймати управлінські рішення залежно від ситуації, 

що склалася, і досягати поставлені цілі; орієнтація на людину і його 

можливості, тому основна увага приділяється демократизації управління, 

проблемам керівництва і лідерства, поведінці людини, вивченню органі-

заційної культури, мотивації і тому подібне 

Наведене нами обговорення є корисним, оскільки дозволяє вийти на нові 

характерні проблеми в управлінні. Отже, доцільність перенесення методів 

історичних наук у теорію управління має право на існування. Але за умови, 

що результатом є рішення деяких конкретних проблем науки і практики 

управління, які підтверджені аналізом історичного матеріалу і узгоджені з 

апробованими методами. 
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Малімон В.І., 
к.держ.упр., доцент, доцент кафедри  

публічного управління та адміністрування  
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 

Україна, м. Івано-Франківськ 

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ СПІВРОБІТНИЦТВА  

УКРАЇНИ З НАТО 

Характеризуючи етапи інституціоналізації відносин Україна – НАТО, 

пов’язані з прийняттям окремих політичних рішень, двосторонніх чи 

однобічних заяв та створенням відповідних структур співпраці, доцільно 

розглянути результативність цієї діяльності та вирішити, що слід робити 

надалі. 

Хронологія офіційної співпраці з НАТО після 1991 р. показує 

різноманітність її форм і методів здійснення і водночас інертність з боку 

Української держави у наближенні до набуття членства в Альянсі, зокрема під 

час здійснення політики так званої «багатовекторності». Будь-яким рішенням 

Ради НАТО властивий консолідований характер. Їх схвалення вимагають 

консенсусного (одноголосного) прийняття. За час існування НАТО жодна 

держава-член не мала воєнного конфлікту з іншим членом Альянсу, хоча й 

відбувалися деякі тертя між Туреччиною та Грецією. НАТО є унікально 

ефективною міжнародною військово-політичною організацією, покликаною 

забезпечувати безпеку країн-членів та позитивно впливати на європейську та 

світову стабільність. Військові операції НАТО проводяться на підставі 

мандатів ООН й на підставі рішень Ради Безпеки ООН (за винятком операції в 

Косово 1998–1999 рр.). Країни, які готуються до вступу в Організацію 

Північноатлантичного договору, зобов’язані адаптувати своє національне 

законодавство до нормативних вимог Альянсу. Сьогодні Україна має досить 

невизначений статус «аспіранта», що прагне вступу до НАТО [1, c.217]. 

07.02.2019 р. положення про євроатлантичний курс України вперше в 

умовах її незалежного державно-політичного розвитку були внесені в 

Основний Закон [3]. 

Цим же Законом з Конституції України було виключено пункт 14 розділу 

XV «Перехідні положення», який передбачав використання існуючих 

військових баз на території України для тимчасового перебування іноземних 

військових формувань на умовах оренди відповідно до міжнародних 

договорів. 

Сукупність внесених змін до Основного Закону звучить так [2]: у 

Преамбулі Конституції України зазначається: «Верховна Рада України, … 

підтверджуючи європейську ідентичність Українського народу і 
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незворотність європейського та євроатлантичного курсу України… приймає 

цю Конституцію – Основний Закон України»; у розділі ІV «Верховна Рада 

України» до парламентських повноважень віднесено (ст. 85): «визначення 

засад внутрішньої і зовнішньої політики, реалізація стратегічного курсу 

держави та набуття повноправного членства України в Європейському Союзі 

та в Організації Північноатлантичного договору»; у розділі V «Президент 

України» вказується (ст. 102): «Президент України є гарантом реалізації 

стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в 

Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору»; у 

розділі VІ «Кабінет Міністрів України. Інші органи виконавчої влади» 

вказується (ст. 116): уряд «забезпечує реалізацію стратегічного курсу держави 

на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та 

Організації Північноатлантичного договору». 

Конституційне закріплення мети щодо набуття Україною членства в 

НАТО має надзвичайно вагоме державотворче та суспільно-політичне 

значення. 

У січні 2020 року, на виконання відповідного доручення Президента 

України Володимира Зеленського, Україна офіційно подала заявку на участь у 

Програмі розширених можливостей НАТО. 12 червня 2020 року Україна 

отримала статус члена Програми розширених можливостей НАТО (NATO’s 

Enhanced Opportunities Program – EOP). 

За роки співпраці з військовими підрозділами країн НАТО Україна 

досягла певного рівня оперативної сумісності. Провідні країни Альянсу 

завжди визнавали, що Україні потрібна їхня допомога для підготовки до 

гіпотетичного вступу до НАТО. Для досягнення відповідності натовським 

вимогам Україні потрібно було провести низку широкомасштабних реформ, 

більшість з яких залишаються на порядку денному й сьогодні. При цьому 

відповідь на питання про роль і місце в європейській та міжнародній системах 

безпеки кожна країна мусить дати самостійно. 

У забезпеченні ефективної діяльності різних органів влади в контексті 

євроатлантичної інтеграції України важливу роль відіграє механізм 

координації, який має спрямовувати зусилля в заданому напрямі, визначати 

потрібні ресурси й уникати дублювання функцій. Однак попри численні 

декларації та закріплення мети членства в НАТО в директивних документах 

система координації співробітництва з НАТО працювала загалом 

неефективно. 

Мотивація політичної відстороненості простежується і в статусі Річних 

національних програм (РНП) під егідою Комісії Україна – НАТО, які 

вважаються внутрішніми документами України і які визначають цілі та 

конкретні форми адаптації до критеріїв НАТО. В експертному середовищі 

України триває дискусія з питань, чи й далі розвивати РНП як алгоритм 

підготовки України до членства в Альянсі з відповідними зобов’язаннями 
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української сторони на основі політичних, економічних, безпекових, 

військових та правових критеріїв членства, чи визначати їх як плани 

двосторонньої співпраці між Україною та НАТО, де акцент робиться на 

спільній діяльності сторін, такій, як військові навчання, підготовка кадрів, 

постачання техніки тощо. При цьому в двосторонніх документах України та 

НАТО відсутня ясність щодо стратегічної мети співробітництва. 

Для набуття більшої практичної цінності РНП мала б: 

– вважатися спільним інтелектуальним продуктом України та НАТО; 

– давати відповідь на питання, в який спосіб виконання РНП допоможе 

Україні наблизитися до критеріїв членства в НАТО; 

– визначати ресурсне забезпечення, необхідне для виконання постав-

лених завдань. 

Кількість середньострокових цілей часто є більшою за кількість 

пріоритетних завдань, що є невиправданим. Середньострокові цілі нерідко не 

відповідають формулюванням, що містяться в основних середньострокових 

планувальних документах (програмах) держави та уряду. Тому необхідно 

забезпечити системний змістовний зв’язок між РНП та іншими офіційними 

документами зі стратегічного планування. РНП має бути придатною для 

використання в якості інструмента міжвідомчої координації сил та органів 

безпеки, оборони, розвідки [1, c.226]. 

Враховуючи попередню практику, що базувалася переважно на 

формальному підході до оцінювання виконання РНП та Планів заходів, 

доречно розробити оновлену методологію оцінки їх виконання. Офіційна 

методологія оцінювання має більшою мірою використовувати залучення 

якісних критеріїв, що дасть змогу зрозуміти не лише ступінь виконання 

окремих заходів, а й те, наскільки виконання цих заходів сприяло досягненню 

цілей співпраці. 

Принципово важливим є надання нового імпульсу практиці громадського 

моніторингу за прикладом Мережі партнерства Україна – НАТО та її Цільової 

групи ІІ, що опікується моніторингом виконання зобов’язань України у сфері 

євроатлантичного співробітництва. 

Доцільно відновити парламентський компонент моніторингу і оцінки: у 

Верховній Раді України четвертого скликання існувала тимчасова спеціальна 

комісія з моніторингу виконання Плану дій Україна – НАТО (2003–2006 рр.). 

Ця комісія здійснювала й оприлюднювала власний моніторинг виконання 

щорічних цільових планів, результати якого нерідко відрізнялися більшою 

критичністю від оцінок, які надавали органи виконавчої влади. 

Парламентський моніторинг є більш незалежним і об’єктивним, аніж 

традиційне оцінювання, яке фактично є самооцінкою виконавчою владою 

власних дій та призводить до завищення оцінок і прикрашання дійсності. При 

здійсненні моніторингу доцільно було б ширше залучати зарубіжний досвід, 

що довів свою ефективність. Методологію та критерії оцінки виконання РНП 
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можна удосконалити, зокрема, з урахуванням словацької програми 

PRENAME та болгарського «Індикатора (методологія та механізм оцінки) 

готовності країни-кандидата до вступу в НАТО». 

Отже, зміст РНП та їх виконання викликає багато зауважень. Можна 

виділити низку інших недоліків, характерних для цих програм і процесу їх 

розробки, які вказують на більш серйозні проблеми: непрозорість та 

непослідовність процесу реформування, у зв’язку з реалізацією прагнення 

України набути членство в НАТО, недостатнє осмислення сутності тих 

заходів, яких треба вжити, аби відповідати стандартам НАТО. Зокрема, про це 

свідчать такі недоліки [1, c.292-294]. 

1. Нечіткість положень РНП. Хоча Положення КМУ вимагає чіткості від 

Річних програм, що означає лаконічне і зрозуміле визначення реформ, 

стратегічної мети, відповідних цілей, пріоритетних завдань та заходів, без 

загальних формулювань (абз. 1 п. 3), вони часто звучать доволі абстрактно. 

2. Пріоритетні завдання, визначені у РНП, не завжди корелюються із 

заходами, спрямованими на їх виконання. Наприклад, для здійснення у 2019 р. 

такого пріоритетного завдання, як контроль за дотриманням центральними 

органами виконавчої влади законодавства України про свободу слова та 

інформаційну діяльність, передбачено проведення моніторингу інформацій-

ного наповнення офіційних веб-сайтів центральних органів виконавчої влади, 

що більше пов’язано з інформуванням громадськості, ніж із контролем за 

дотриманням свободи слова. 

3. Самі пріоритетні завдання можуть формулюватися таким чином, що не 

відповідають стратегічним цілям, які, в свою чергу, також формулюються 

нечітко. 

4. Недотримання при розробці РНП принципу наступництва у формулю-

ванні пріоритетних завдань, свідченням чого є наведені нами неузгодженості 

у формулюванні завдань із розробки Дорожніх карт. 

5. Позаяк сучасна діяльність НАТО стосується не лише питань безпеки й 

оборони, а й відстоювання принципів демократії, верховенства права та 

захисту прав людини, що одночасно є предметом діяльності багатьох інших 

міжнародних організацій, членом яких є Україна, деякі положення Річних 

програм передбачають вжиття заходів з імплементації міжнародно-правових 

актів чи з виконання рекомендацій, розроблених не тільки під егідою НАТО, а 

й інших міжнародних організацій. 

Іншими проблемними моментами у співпраці України і НАТО є: 

– неузгодженість позиції країн-членів НАТО щодо доцільності надання 

Україні ПДЧ; 

– завищені очікування щодо реформ в Україні з боку керівних органів та 

посадових осіб НАТО; 

– високий рівень корупції в Україні; 
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– існуючий воєнний конфлікт України з РФ та небажанням керівництва 

окремих країн-членів НАТО витрачати ресурси на врегулювання даного 

конфлікту. 

Відповідно до Річної національної програми під егідою Комісії Україна – 

НАТО на 2021 рік [4] головний акцент має зосереджуватися на зусиллях 

держави, спрямованих на забезпечення здоров’я, безпеки і добробуту людини 

як ключового суб’єкта національної безпеки. Україна має досягти основних 

критеріїв для набуття повноправного членства в НАТО та ЄС. А громадяни 

України мають мати достатній рівень обізнаності та обсяг інформації щодо 

державної політики у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції. 

У процесі розробки нової державної стратегії відносин із НАТО варто 

враховувати, що вступ до НАТО є не самоціллю, а інструментом забезпечення 

обороноздатності, мирного існування, територіальної цілісності й суверені-

тету України, повноцінної національної безпеки. 
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КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ: 

ДОСВІД ШВЕЦІЇ ТА НОРВЕГІЇ 

На цей час норми розділу VIII Особливої частини Кримінального кодексу 

(далі – КК) України фіксує кримінально-правові нормативи, що створюють 

нормативну основу для забезпечення охорони конституційного права людини 

на сприятливе довкілля, – кримінальні правопорушення проти довкілля.  
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У проєкті КК України станом на 18 жовтня  2021 року, на жаль, злочини та 

проступки ще не виписані в повному обсязі, але вже зараз можна 

констатувати, що його розробники розміщують їх в книзі 5 «Злочини та 

проступки проти суспільства» в трьох розділах: 5.7 «Злочини та проступки 

проти екологічної безпеки», 5.8 «Злочини та проступки проти порядку 

використання землі, її надр, повітря і вод» і 5.9 «Злочини та проступки проти 

рослинного і тваринного світу». 

У зв’язку із продовженням роботи над розробленням нового КК слід 

звернутися до досвіду окремих країн Європи щодо конструювання 

(моделювання) кримінальних правопорушень проти довкілля у власному 

законодавстві про кримінальну відповідальність з метою запозичення його до 

національного законодавства. Кримінальні кодекси Норвегії та Швеції 

передбачають власно злочини та кримінальні проступки проти довкілля, які 

вважаються незначними порушеннями та караються лише штрафом, проте 

при цьому перебувають в сфері дії законодавства про кримінальну 

відповідальність. Криміналізація екологічних правопорушень, як модернового 

різновиду суспільно небезпечних посягань, набула широкого поширення в 

світі за останні 25–30 років. Ця тенденція збігається із всесвітнім масштабним 

відновленням законодавства про кримінальну відповідальність. Так, в 1990-і 

роки нові Кримінальні кодекси були ухвалені в понад 50 країн світу, в т. ч. і 

Франції. Стосовно країн Північної Європи, то в них і сьогодні користуються 

Кримінальними кодексами, ухваленими наприкінці XІX – початку XX 

століття. Законодавства цих країн про кримінальну відповідальність, зазвичай, 

змінювалося, проте, не тотожно, а в різному напрямі. У Швеції під час 

реформи 1962 року зміни, внесені до нового Кодексу, не були такими вже 

революційними. Структура КК Норвегії 1902 року взагалі не піддалася 

суттєвому переробленню та зберегла традиційний вигляд. 

Дослідження системи джерел кримінального права країн Північної 

Європи уможливлює виявлення їхнього зв’язку із континентальною 

правничою сім’єю, що проявляється в тотожності системи джерел 

законодавства про кримінальну відповідальність. Так, у Німеччині разом із 

КК норми кримінального права містяться так само в понад тисячі нормативно-

правових актів, серед яких приблизно тридцять є основними допоміжними 

законами. Це характерно і для Швеції та Норвегії тому, що в них 

законодавство про кримінальну відповідальність є лише частково 

кодифікованим. Іншими словами, деякі різновиди кримінально протиправних 

деліктів унормовується не нормами КК, а окремими законами, чим 

забезпечується еластичність кримінально-правового регулювання. Так, 

законодавстві України про кримінальну відповідальність питання хибкості 

кримінально-правового регулювання вирішується шляхом використання 
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бланкетних диспозицій. У цьому разі диспозиція КК України не містить 

буквального опису всіх ознак кримінального правопорушення, а відсилає до 

інших нормативно-правових актів. Причому ці акти можуть змінюватися, а 

норма кримінального права, що встановлює обов’язок не вичиняти діяння, 

нею описане, залишається незмінною. 

У Швеції та Норвегії, як і в Німеччині, законотворець дає формальне 

визначення кримінального правопорушення. Так, відповідно до КК Швеції 

1962 року злочином є діяння, передбачене цим Кодексом або іншим законом, 

або статутом, за яке встановлено покарання (1:1:1§). Згідно з § 1 КК Норвегії 

1902 р. злочинами є діяння, зазначені в другій частині Загальногромадян-

ського кримінального кодексу Норвегії, а так само кримінально протиправні 

діяння, зафіксовані в інших законах (якщо не встановлене інше), якщо санкція 

за їх вчинення перевищує три місяці тюремного ув’язнення, шість місяців 

тримання під вартою чи звільнення з офіційної служби як основного 

покарання. 

Кримінальні кодекси Швеції та Норвегії, Фінляндії, виступаючи 

основними джерелами норм кримінального права, але не повному ступені 

віддзеркалюють обсяг і зміст кримінально-правової охорони довкілля в цих 

країнах. Кримінально-правова охорона довкілля здійснюється відповідно до 

кодифікованих актів кримінального права. Однак архітектоніка закону про 

кримінальну відповідальність достатньо відрізняється від українських реалій. 

Справа в тому, що КК Швеції та Норвегії є так звані «бланкетні кримінальні 

закони. Загальні підстави та веління про кримінальну відповідальність 

передбачені КК Швеції 1962 р., проте всі матеріальні склади, умови 

притягнення до кримінальної відповідальності та звільнення від неї, а так само 

загальні веління про конфіскацію, підсудність та низка інших включені, 

першою чергою, до Кодексу навколишнього природного середовища Швеції 

1998:808. 

У Норвегії джерелами законодавства про кримінальну відповідальність є 

також Закон про дику природу й її мешканців 1981-38, Закон про охорону 

навколишнього природного середовища Свальбарда 2001-79, § 2 Закону про 

Ян- Майєне, § 2 Закону про острови Буве, Петра І та Землі Корольови Мод. 

Розгляд загального стану законодавства Швеції та Норвегії, що 

встановлюють покарання за порушення встановлених правил у сфері охорони 

довкілля, було б неповним без розгляду таких його елементів, як система 

санкцій, основні склади кримінальних правопорушень і санкції за порушення 

в сфері охорони довкілля. Так, КК Норвегії 1902 р. передбачає такі основні 

санкції за вчинення кримінальних правопорушень, як тюремне ув’язнення, 

арешт, тримання під вартою, суспільні роботи та штрафи (§ 15). Додаткові 

санкції зафіксовані в § 16 і складаються із позбавлення цивільних прав 
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(заборона на проходження служби в армії та користування активним 

виборчим права), а так само із заборони на перебування у відповідних 

районах. 

У Норвегії в разі, якщо кримінально протиправний делікт вчинений будь-

якою особою, яка діє від імені підприємства, покарання може призначатися 

підприємству, а не особа, яка вчинила правопорушення та не може бути 

притягнута кримінальної відповідальності. Підприємством при цьому визна-

ється компанія, об’єднання або інша асоціація, одноособове підприємство, 

утвір, житлова або публічна діяльність. Як покарання застосовуються штрафи. 

Відповідно до § 48а КК Норвегії 1902 р. як юридичні наслідки (не 

кримінально-правова санкція) кримінального правопорушення може 

застосовуватися позбавлення права здійснення певної діяльності або окремих 

її видів). 

Для кримінальних правопорушень, передбачених § 152б, термін давності 

притягнення до кримінальної відповідальності обчислюється згідно із 

правилами § 67 КК Норвегії 1902 р. і становить десять років. КК Швеції  

1962 р. передбачає, що санкціями за кримінальні правопорушення визнаються 

покарання у виді штрафу, тюремного ув’язнення, умовного покарання, 

пробації та передачі на спеціальне піклування (1:1:3 §). Відповідно до ч. 1 ст. 

8 гл. 1 КК Швеції 1962 р., незалежно від санкції кримінальне правопорушення 

може, згідно із тим, що запропоновано, спричинити конфіскацію майна, 

корпоративні штрафи або деякі інші специфічні наслідки, зафіксовані в законі, 

і так само призвести до покладання обов’язку відшкодувати заподіяну шкоду. 

Таким чином, система санкцій за кримінальні правопорушення проти 

довкілля в межах законодавства про кримінальну відповідальність в Швеції та 

Норвегії є достатньо жорсткою. Суворість санкцій врівноважена існування 

велінь про можливість пом’якшення санкцій внаслідок малозначності діяння. 

Крім того, архітектоніка та система норм законодавства Швеції та Норвегії 

про відповідальність за порушення закону в сфері охорони довкілля, напевно, 

так само базується на прихильності скандинавських юристів до правового 

реалізму. У зв’язку із цим головні інститути покарання за правопорушення 

проти довкілля не прив’язані до джерел певної галузі права та до сьогодні не 

систематизовані. Проте стан довкілля в Швеції та Норвегії доводить, що 

розгалужене законодавство не впливає на забезпечення дієвої правової 

охорони довкілля. 
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ОБСТАВИНИ, ВНАСЛІДОК НАСТАННЯ ЯКИХ 

КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ 

Якщо набуття чинності – це початковий момент дії закону, з якого він 

існує як такий за формою та за змістом, то втрата ним чинності – кінцевий 

момент його дії як нормативно-правового акту. Ю. Пономаренко у цьому 

контексті відзначає, що якщо набуття законом чинності відносно повно 

врегульоване Конституцією та чинним законодавством України, то втрата ним 

чинності ще не набула належного законодавчого врегулювання, що подекуди 

зумовлює певні труднощі у визначенні кінцевого моменту чинності одного 

нормативно-правового акту та початкового моменту чинності іншого, і, як 

результат, визначення того, який саме закон повинен застосовуватись [4]. 

З точки зору більшості дослідників кримінального права беззаперечною є 

теза про те, що закон про кримінальну відповідальність є чинним до тих пір, 

доки він не буде скасований чи змінений у встановленому законодавством 

порядку. Однак окремі теоретики кримінального права трактують підстави 

втрати чинності даним законом дещо ширше. Наприклад, на думку 

О.А. Герцензона прийнятий кримінальний закон, що набрав чинності, є 

чинним до настання однієї з наступних обставин: 1) скасування закону, 

2) зміни закону в певній частині, заміни його іншим відповідним законом, 

3) спливу строку чинності такого закону, 4) відпадання особливих умов і 

обставин, що викликали дію цього закону. Проте, Ю. Пономаренко слушно не 

погоджується з такою тезою вважаючи її не достатньо обґрунтованою. 

Зокрема, він нагадує, що і в радянській кримінально-правовій літературі була 

поширеною думка про те, що певні закони набувають чинності лише за умови 

настання певних обставин і при їх нівелюванні– втрачають чинність. Часто в 

якості прикладу цієї підстави втрати чинності кримінальним законом 

приводилися закони воєнного часу. Цю ідею розвинув П.П. Михайленко, який 

зауважує, що низка статей КК України про військові злочини втрачає чинність 

зі зникненням вказаних у законі обставин [4]. 
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Дослідник звертає увагу на те, що за окремими законами особа може 

бути притягнута до відповідальності лише за діяння, вчинені у військовий час. 

Попри це самі ці акти можуть бути чинними як до початку війни, так і після її 

закінчення: вони не набувають чинності і не втрачають чинність у зв’язку з 

війною. Сам стан війни лише створює умови для застосування, для початку дії 

такого кримінального закону. Посилаючись на позицію В.М. Чхіквадзе, який 

вказував на можливість притягнення до кримінальної відповідальності за 

законом воєнного часу особи, що вчинила злочин у військовий час, хай би 

навіть притягнення і мало місце після закінчення війни, Ю. Пономаренко 

повністю з нею погоджується. Крім того він підкреслює, що А.А. Піонтков-

ський та А.С. Піголкін також підкреслювали, що яким би архаїчним не був 

нормативно-правовий акт, він може втратити чинність лише у випадку його 

скасування [4]. 

Виходячи з вищевикладеного, закон про кримінальну відповідальність в 

певній частині може втратити чинність з таких трьох причин: по-перше, у 

зв’язку з його скасуванням; по-друге, у зв’язку із заміною його іншим 

аналогічним законом (викладенням в іншій редакції); по-третє, у зв’язку зі 

спливом визначеного законодавцем строку чинності конкретно визначеної 

статті кримінального закону. 

Скасування закону про кримінальну відповідальність, одночасно із 

заміною його іншим, є найбільш поширеним способом втрати чинності 

законодавчим актом в цілому чи окремими його частинами. Вказаний спосіб 

може здійснюватися Верховною Радою України шляхом ухвалення закону 

про скасування (втрату чинності) конкретно визначеного припису 

кримінального закону без заміни його іншим. В такій ситуації з моменту 

набуття чинності таким нормативно-правовим актом, визначений у ньому 

припис втрачає свою чинність [4]. 

До того ж, згідно із частиною 2 статті 152 Конституції України закон чи 

окремі його положення теж втрачають чинність з моменту ухвалення 

Конституційним Судом України рішення про їх неконституційність [1].  

Ю. Пономаренко слушно зауважує, що з моменту визнання його таким, 

що не відповідає Конституції, закон не може бути застосованим, оскільки він 

припиняє бути загальнообов’язковим до застосування як нормативний акт. 

Таким чином, його змістом перестають бути державні владні приписи. Отже, 

закон втрачає ознаку свого змісту, він позбавляється нормативно-правових 

приписів, які врегульовують певні суспільні відносини. Вчений підкреслює, 

що законодавчий акт, який з моменту ухвалення рішення про його неконсти-

туційність стає «формою без змісту», як наслідок, з цього ж самого моменту 

припиняє діяти як закон, тому, що існування беззмістовної форми є немож-

ливим з філософської точки зору. З цього слідує, що такий законодавчий акт 

не може скасовуватися чи змінюватися Верховною Радою України у порядку, 

передбаченому законодавством для скасування чи зміни законів [4]. 
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Услід за Ю. Пономаренком ми приходимо до висновку, що процедура 
«підтвердження» Верховною Радою України рішень Конституційного Суду не 
відповідає ні Конституції України, ні світовій конституційній та законодавчій 

практиці, ні позиціям правової доктрини. Вона завдає репутаційних збитків 
статусу Конституційного Суду як незалежного авторитетного органу 
державної влади, перетворюючи його у свого роду парламентський дорадчий 

орган. Саме тому, на переконання дослідника, визнання кримінального закону 
в цілому чи в окремій частині неконституційним необхідно вважати окремим 
способом його скасування, який не потребує ніякого «підтвердження» з боку 
інших органів. У зв’язку з викладеним він підкреслює, що стаття 24 та інші 

статті КК України 1960 року, що закріплювали смертну кару як вид 
покарання, втратили чинність не з моменту набуття чинності Законом України 
від 22 лютого 2000 року «Про внесення змін до Кримінального, Кримінально-

процесуального та Виправно-трудового кодексів України», а з дня набуття 
чинності Рішенням Конституційного Суду України від 29 грудня 1999 року у 
справі про смертну кару [4]. 

Наступною підставою втрати чинності кримінальним законом є його 
заміна іншим або ж оприлюднення у новій редакції. Даний порядок 
припинення чинності нормативних актів є відомим ще з часів 
давньоримського права і на сьогоднішній день знайшов визнання не лише у 

національній та зарубіжній правовій науці, а й в актах органів державної 
влади та місцевого самоврядування України. Зокрема, в Рішенні по справі за 
конституційним зверненням Барабаша Олександра Леонідовича щодо 

офіційного тлумачення частини п’ятої статті 94 та статті 160 Конституції 
України (справа про набуття чинності Конституцією України) 
Конституційний Суд України сформулював свою правову позицію таким 

чином: «Конкретна сфера суспільних відносин не може бути водночас 
врегульована однопредметними нормативними правовими актами однакової 
сили, які за змістом суперечать один одному. Звичайною є практика, коли 
наступний у часі акт містить пряме застереження щодо повного або 

часткового скасування попереднього. Загальновизнаним є й те, що з 
прийняттям нового акта, якщо інше не передбачено самим цим актом, 
автоматично скасовується однопредметний акт, який діяв у часі раніше» [3]. 

Аналогічну тезу Конституційний Суд України відтворив і в ухвалі про 
припинення конституційного провадження у справі за конституційним 
поданням 48 народних депутатів України щодо відповідності Конституції 

України (конституційності) Указу Президента України від 29 листопада 1996 
р. «Про Державну митну службу України» та Указу Президента України від 8 
лютого 1997 р. «Про Положення про Державну митну службу України» 
наголосивши на тому, що «загальновизнаним є те, що з прийняттям 

нормативно-правового акта в новій редакції, втрачають чинність норми акта в 
попередній редакції». Виходячи з цього, викладення закону про кримінальну 
відповідальність в новій редакції, навіть якщо про це немає спеціальної 
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вказівки у самому новому законі, припиняє чинність попередньої редакції так 
само, як припиняє її і скасування закону Верховною Радою України [4]. 

Втрата чинності законом про кримінальну відповідальність з підстав 

спливу строку, встановленого законодавцем при його прийнятті, в історії 
прийняття кримінальних законів України ще не зустрічалася. Проте, це не 
виключає того, що на якомусь історичному етапі законотворець змушений 

буде вдатися до неї, тому потенційно вона є можливою і повинна розгляд-
атися науковцями в системі інших підстав. Як відзначає Ю. Пономаренко, 
відмінність даної підстави втрати законом про кримінальну відповідальність 
чинності від його скасування через прийняття іншого закону, термін набуття 

чинності якого віддалений у часі, полягає в двох аспектах. По-перше, при 
втраті законом про кримінальну відповідальність чинності у зв’язку зі 
спливом визначеного законом строку, строк його чинності визначається саме 

в цьому, а не в будь-якому іншому законі. По-друге, такий строк визначається 
законотворцем вже в момент прийняття законодавчого акту, а не в період його 
чинності. При недотриманні хоча б однієї з вказаних умов вже матиме місце 

втрата чинності законодавчим актом з підстав його скасування законодав- 
цем [4]. 

Отже, кримінальний закон є чинним, доки не втратить чинність у зв’язку 
з однією з наступних підстав: його скасування (самим законодавцем чи 

Конституційним Судом України), зміни іншим законом чи спливу 
визначеного строку його чинності. 
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POLITICAL SCIENCE AND INTERNATIONAL RELATIONS. 
ECONOMY 

Гетьманчук М.П., 
д.і.н., професор кафедри політології та міжнародних відносин  

Національного університету «Львівська політехніка», 
Україна, м. Львів 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ЩОДО ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ 

ПОНЯТЬ «МІЖНАРОДНИЙ» ТА «СВІТОВИЙ» ПОРЯДОК 

Значне зростання чисельності суб’єктів міжнародних відносин викликає 

у них зацікавленість в тому, щоб їхня взаємодія не носила деструктивного та 

руйнівного характеру. Саме тому в міжнародній системі, яку вони створюють 

фактом свого існування, діями, зв’язками та впливами, часто виникає потреба 

в нормуванні дій держав у зовнішньому середовищі. Досліджуючи процеси у 

сфері  міжнародної співпраці, вітчизняні і зарубіжні дослідники найчастіше 

використовують терміни світовий порядок, міжнародний порядок та 

глобальний порядок.        

Терміни «світовий порядок» («international order») та «міжнародний 

порядок» («world order») почали запроваджуватися у науковий обіг ще на 

межі ХІХ–ХХ століть. Це пов’язують із назвою книги Х. Уельса, члена 

Фабіанського товариства, яке обстоювало підхід до політичних дій на 

необхідності їх раціонального планування [14, с.715-716]. Проблему 

формування «нового світового порядку» почали активно досліджувати в 

наукових колах лише після Кувейтської кризи 1990–1991 рр. та розпаду 

Радянського Союзу [13, с.12]. У теорії міжнародних відносин поняття 

«світовий порядок» відображає зростаюче усвідомлення спільної 

відповідальності людей і народів за стан нашої планети [4, с.241-242]. 

Більшість дослідників міжнародних відносин відзначають, що сучасний 

міжнародний або світовий порядок почав формуватися з моменту закінчення 

холодної війни. Протягом кількох десятиліть після Другої світової війни 

світовий порядок в основному  розглядали як горизонтальний часовий зріз 

міжнародних відносин, об’єктивно заданий стан, що встановлювався через 

співвідношення потенціалів найбільших держав [1].   

Сьогодні існує велика кількість теорій, присвячених становленню та 

розвитку світового порядку в ХХІ столітті. Найбільш відомими серед них є 

теорії неореалізму, неолібералізму, транснаціоналізму, конструктивізму, 

постмодернізму, неоконсерватизму тощо. У них переважно констатується, що 

на зміну системи міжнародних відносин, заснованої на принципах балансу 
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сил і протистояння двох наддержав, прийшла нова реальність. При цьому 

зростає роль і значення геополітичного протиборства, фактору сили, що 

формує і змінює сучасний світовий порядок та виступає невід’ємною 

частиною соціальних відносин та взаємодій [19, с.258]. В умовах формування 

нового світового порядку багато подій визначаються за участю впливових 

груп міжнародних державних діячів, банкірів, великих бізнесменів, медіа – 

магнатів та інших осіб, що впливають на політику окремих країн. Ідеологічну 

сторону нового світового порядку вбачають у глобалізаційних процесах в 

світі, концентрації світових капіталів, формування особливої громадської 

думки за допомогою засобів масової інформації. 

В основу нового світового порядку закладено цілі та принципи Статуту 

Організації Об’єднаних Націй. Слід підкреслити, що вони часто не 

виконуються та ігноруються, свідченням чого є численні порушення норм 

міжнародного права, прав людини, домінування силових факторів у 

міжнародних відносинах (анексія Російською Федерацією Криму, окупація 

Донбасу тощо). У цьому контексті їх суттєво доповнює спеціальна резолюція 

Генеральної Асамблеї ООН «Сприяння демократії і справедливому 

міжнародному порядку». В ній, зокрема,  зазначається, що кожний має право 

на демократичний і справедливий міжнародний порядок. Для цього необхідно 

включати і застосовувати як політику, так і засоби глобального рівня, 

посилювати роль міжнародних інститутів та механізмів у світовій економіці, 

що відповідають потребам країн. Саме в цьому вбачається один із проявів 

справедливого та демократичного світового порядку [17]. 

У цьому плані  необхідно відзначити позицію відомого американського 

дослідника і політичного діяча Г. Кіссінджера, який стверджує, що кожний 

світовий порядок є виразником прагнення до постійності, стабільності, 

зовнішньополітичного балансування. Однак всі елементи, що його формують, 

постійно змінюються, а це впливає на скорочення тривалості міжнародних 

систем [10, с.734; 11, с.29-80]. Світовий порядок у цьому сенсі, підкреслює 

Г. Кіссінджер, повинен бути побудований, а не нав’язаний. Тривалість і 

стійкість будь-якої системи світового порядку залежатиме від того, чи 

сприймають її як справедливу не лише лідери держав, а й громадяни. Вона 

повинна відображати дві істини: 1) порядок без свободи у кінцевому рахунку 

творить свою власну протилежність; 2) свободу неможливо забезпечувати та 

утримувати без рамок порядку, що зберігають мирне існування. Порядок і 

свободу, які іноді називають протилежними полюсами, слід розуміти як 

взаємозалежні. Згідно цього Г. Кіссінджер виділяє три рівні порядку: 

1) «світовий порядок» – концепція, що стосується природи справедливих 

домовленостей і розподілу влади для всього світу; 2) «міжнародний порядок» – 

практичне застосування цієї концепції на значній частині земної кулі – 

достатньо великій, аби вплинути на глобальний баланс сил; 3) «регіональний 

порядок» – застосовується до певної географічної області. Кожна із цих 
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систем порядку базується на двох складових: легітимності – наборі загально-

прийнятих правил, що визначають межі допустимих дій; балансі сил – що 

примушує до стриманості у випадку порушення правил, запобігає підкоренню 

однією політичною одиницею всіх інших [12, с.12-13]. 

Відомий американський політолог З. Бжезінський розвивав ідеї 

колективного світового порядку, створення «співтовариства розвинутих 

країн» під ідейним та політичним керівництвом США [3, с. 24-29]. У рамках 

створених рядом дослідників в 60–80 роках ХХ ст. абстрактних моделей 

світового порядку втілювалися основні загальнолюдські цінності: мир, 

добробут, соціальна та політична стабільність, самореалізація особистості 

тощо [21, с.16]. Однак сучасне бачення світового порядку та характеру 

міжнародних  відносин виходить з того, що геополітичний простір поділений 

не стільки між великими державами із сферами їх впливу, а скоріше 

внутрішніми лініями напруженості між зоною стабільності, де панують закон 

і міжнародне право,  і сферою невизначеності, яка характеризується зневагою 

до закону, численними локальними конфліктами – всім тим, що несе загрозу 

безпеці, стабільності й розвитку людської цивілізації.    

Значний внесок у розробку концепцій і моделей світового порядку 

внесли вчені Римського клубу (Club of Rome), що є основоположниками 

футурологічної думки у всьому світі. Римський клуб був створеним за 

ініціативою А. Печчеї і А. Кінга у 1968 році. У рамках проблеми світового 

порядку члени клубу розробили стратегію «глобальної рівноваги», а згодом 

виникла й теорія М. Месаровича та Е. Пестеля – формування нового 

економічного порядку. У межах цих досліджень обґрунтовуються  можливі 

шляхи перебудови міжнародного економічного порядку. Ці дослідження 

враховують сучасні тенденції розвитку людства, якісні та кількісні показники 

світової економіки та ставить за мету розроблення  методів подолання 

негативних явищ світової економіки. Вітчизняний політолог С.О. Шергін 

звертає увагу на розмежування та співвідношення понять міжнародний і 

світовий порядок. Він вважає, що ядром світового порядку є міжнародний 

порядок, але ці поняття не потрібно ототожнювати та абсолютизувати [2, 

с.93]. 

Сьогодні людство стоїть перед викликом гібридних воєн, які породжують 

формування нового гібридного світового порядку. Вітчизняні дослідники 

підкреслюють, що точкою відліку для формування гібридного світового 

порядку стала агресія Російської Федерації  проти України. У Європі в ХХІ ст. 

агресія проявляється не тільки у веденні бойових дій. Кремль не планує 

знищувати мільйони людей, як це робили криваві диктатори, а перекроїти 

політичну карту континенту, наблизити формат міжнародних відносин до 

біполярного світу [15, с.10]. Керівництво РФ в нових умовах поставило за 

мету: 1) із геостратегічного боку – зруйнувати існуючий світовий порядок 

домінування країн Заходу на світовій арені, повернути собі статус «великої 
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держави»; 2) із геоісторичного боку – повернути світ у реальність середини 

ХХ ст., до періоду риторики класичного політичного реалізму («зони впливу»,  

«боротьби систем», «балансу сил і балансу інтересів») [7, с.7-9]. Новий 

гібридний світовий порядок, який формується, на думку авторів статті, це 

нова реальність, яку не можна екстраполювати на реалії минулої епохи. 

Відомий американський політолог і соціолог Ф. Фукуяма звертає увагу 

на те, що процес руйнування існуючого світового порядку і проблеми що 

постають, різняться залежно від регіону. У Євразії, відзначає він, дві великі і 

централізовані й авторитарні держави, РФ та Китай, знову демонструють 

рішучість у висуненні територіальних претензій, нехтуючи інтересами сусідів 

[18, с.542]. У цьому контексті інший відомий американський політолог 

С. Гантінгтон підкреслює, що різниця між демократіями і диктатурами менш 

важлива, ніж між країнами, політичне життя яких будується на консенсусі, 

єдності, легітимності, організованості, ефективності і стабільності, та 

країнами, яким бракує зазначених характеристик [5, с.20]. Нові реалії, які 

виникають у процесі формування гібридного світового порядку, змушують 

рішуче відмовлятися від звичних типових рішень у сфері міжнародних 

відносин, адекватно реагувати на гібридні виклики. 

Поняття і явища порядку – це властивість іманентна соціуму, яка 

відображає певний рівень організації спільноти, її впорядкованість.  

Суспільний порядок – це певна організація життя соціуму, його регулювання 

на основі певних норм і загальних цінностей. Поняття «новий міжнародний 

порядок» (вперше було вжито президентом США Дж. Бушем – старшим) як 

особливий різновид порядку суспільного і стосується глобальної соціальної 

спільноти – світового співтовариства, яке утворене сукупністю різних 

суспільних суб’єктів (акторів), що діють і взаємодіють на світовій арені. Ця 

спільнота регулюється певними державно – правовими, міжнародними,  

моральними нормами та етичними цінностями. Часто міжнародний порядок 

вважають сукупністю юридичних норм, ототожнюючи з правовим порядком, 

законністю, що з понятійно – категоріальної точки зору є не зовсім 

правильним. Окремі дослідники міжнародний порядок пов’язують із 

збереженням стабільності, певного статус – кво у відносинах між державами. 

Проте переважна більшість з них користується терміном «міжнародний 

порядок», що охоплює всю систему міжнародних відносин і визначає 

поведінку суб’єктів світової політики [16, с.352].   

Таким чином, «міжнародний порядок» - це така організація міжнародних 

та міждержавних відносин, яка протилежна анархії і передбачає наявність 

спільних інститутів, норм та цінностей, що створюють умови для існування, 

безпеки і розвитку держав, їх взаємодії на міжнародній арені [9, с.191; 4, 

с.164-165]. У цьому сенсі, використовується також поняття «світовий 

порядок», але й ті хто користується терміном «світовий порядок», як засвідчує 

практика, мають на увазі саме «міжнародний порядок». Слід зазначити, що 
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важливою умовою формування міжнародного порядку є його легітимність. 

Він є життєздатним лише за умови, підкреслюють дослідники, коли буде 

прийнятий якщо не всіма, то, принаймні, більшістю міжнародних акторів, або 

нав’язаний світовій спільноті акторами, що диктують свої правила світу [8, с. 

106]. На думку деяких з них, наша епоха є епохою переходу від міжнародного 

порядку, що заснований на суверенітеті держав – націй та відображає їх 

потреби в існуванні, до світового порядку, який регулюється інституціями, на 

користь яких добровільно відчужують постійно зростаючу частку суверені-

тету всі учасники міжнародних відносин для захисту фундаментальних 

інтересів людства – виживання та добробуту [20, с.41-42]. 

Відомий американський політолог С. Хоффман пропонує розрізняти 

міжнародний порядок, який може існувати без наявності світового порядку, і 

світовий порядок, який не може бути встановленим без міжнародного 

порядку. Міжнародний порядок, на думку дослідника, як більше або менше 

впорядкування міжнародних відносин існував завжди на всіх етапах історії 

міжнародних відносин, а сучасний світовий порядок ще тільки формується [4, 

с.165]. Таким чином, світовий порядок – це такий устрій світу, який має 

забезпечити основні потреби держав – націй, регіональних асоціацій, 

легітимних міжнародних організацій та інститутів, які здатні створювати і 

підтримувати їх існування і розвиток. Змістом світового порядку виступають 

основоположні потреби людства – виживання, добробут, справедливість, а в 

той час як міжнародний порядок відображає потреби держав у забезпеченні 

їхнього суверенітету. Можна стверджувати, що міжнародний та світовий 

порядок, маючи спільні корені, укріплюють та цементують людське 

співтовариство в єдину цілісність. 

За критеріями організації взаємодії міжнародних акторів і цілей, які вони 

переслідують, дослідники виділяють декілька типів міжнародного порядку: 

1) конкурентний порядок, для якого характерним є домінування власних 

інтересів міжнародних акторів; 2) порядок координації, що передбачає 

створення балансу сил між інтересами міжнародних акторів; 3) порядок 

субординації, формування якого свідчить про підпорядкування інтересів 

окремих акторів інтересам міжнародного співтовариства; 4) гегемоніальний 

порядок, що передбачає беззаперечну перевагу одного із міжнародних 

акторів; 5) імперський порядок, який формується в рамках гегемоніального та 

означає владу однієї сили над об’єднаними територіями; 6) порядок 

кондомініуму, що характеризується силовою рівновагою двох наддержав, які 

взаємодіючи, творять стабільні міжнародні системи [4, с.169; 22, с.417]. При 

цьому підкреслюється, що в усіх вимірах міжнародного порядку головним 

засобом у міжнародних відносинах виступає сила, передусім воєнна сила, за 

допомогою якої стабілізуються або дестабілізуються міжнародні взаємодії. 

Основоположною при вивченні явищ світового та міжнародного порядку 

є концепція класика сучасної школи міжнародних відносин Х. Булла, що 
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одним із перших звернув увагу на тяжіння до глобалізації міжнародного 

порядку, при якому держави повинні позбуватися своїх егоїстичних 

національних інтересів задля загального блага, будувати відносини із 

врахуванням інших членів міжнародної спільноти [6, с.36]. При цьому вчений 

стверджує, що відносини між десятками суверенітетів мають анархічний 

характер, а міжнародний порядок можливий лише тоді, якщо міжнародні 

відносини будуватимуться не на принципах світового співтовариства (з 

конфліктом інтересів суверенітетів), а за моделлю світового суспільства, в 

якому конструктивна взаємодія переважає над деструктивним протиборством. 

Під світовим порядком Х. Булл розуміє ті зразки людської діяльності, які 

спрямовані на підтримку елементарних або первинних цілей соціального 

життя всього людства, метою якого має стати порядок загального добробуту, і 

саме це відрізнятиме поняття міжнародного та світового порядку [23, p.20].  

При дослідженні проблеми співвідношення понять міжнародного та 

світового порядку важливо звернути увагу на праці американського 

політолога Дж. Айкенбері, одного із провідних дослідників світового 

політичного порядку. У своїх працях вчений наголошує, що центральною 

проблемою міжнародних відносин є проблема порядку, як він збудований і як 

відновлюється після руйнування. Він, зокрема, вважає, що поняття порядку 

слід розглядати як порядок прийняття рішень більшою мірою, ніж як порядок 

стану ситуації. Тобто, поняття міжнародного порядку включає у себе не лише 

складову ієрархії (яка забезпечує порядок), а й правила, за якими цей порядок 

функціонує. При цьому Дж. Айкенбері зазначає, що під час аналізу поняття 

міжнародного порядку слід звертати увагу на наступні аспекти: 1) наявність 

ієрархії у системі міжнародного порядку; 2) сукупність правил та принципів 

поведінки міжнародних акторів; 3) систему прийняття рішень у питаннях 

міжнародної співпраці; 4) механізм представництва інтересів нижчих членів 

ієрархії; 5) набір санкцій при порушенні міжнародного порядку; 6) методи та 

форми підтримки міжнародного порядку [24, р.22]. 

Зважаючи на вищезазначене можна констатувати: по-перше, на даний час 

немає однозначного розуміння та чіткого розмежування тлумачення понять 

«міжнародний» та «світовий» порядок у працях як вітчизняних, так і 

зарубіжних дослідників; по-друге, вказана ситуація обумовлюється тим, що 

міжнародна система сьогодні перебуває у стані турбулентності, коли світовий  

порядок що утворився після Другої світової війни розпався, а новий, через 

ускладненість трансформаційних процесів знаходиться лише на початковій 

стадії свого формування; по-третє, вивчення концептуальних підходів щодо 

тлумачення понять світовий та міжнародний порядок дозволяє стверджувати, 

що «міжнародний порядок» – це такий стан системи міжнародних відносин, 

який визначається структурою міжнародної системи у певний період часу та 

визначає відносини влади/підпорядкованості між елементами цієї системи 

(суб'єктами) і робить  відносини більш налагодженими та впорядкованими;  
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по – четверте, світовий порядок – це устрій, який має забезпечити підтримку 

та виконання першочергових цілей суспільного (політичного) існування 

людини, загальну впорядкованість системи. 
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ACCELERATING OF DIGITIZATION OF BUSINESS 

PROCESSES UNDER THE INFLUENCE  

OF THE COVID -19 PANDEMIC 

The COVID-19 pandemic, in spite of the antisocial consequences in the form 

of increased mortality, restrictions on movement and economic activity, has 

played a role of driving force in the context of the intensification of digital 

transformations of business processes. 

Many executives have realized the benefits of moving operations to a virtual 

environment. Companies that have gone digital have already reaped the full 

benefits.  

Table 1  

Advantages and results of business digitalization [1,3] 

The advantages Results 

Efficiency  optimization of operations, automation of manual processes has 

led to greater speed, waste reduction and focus on profitable 

activities. 

Productivity  leveraging collaboration technology and tools to maximize 
workforce productivity and sustain company culture 

Security resilience and readiness to counter cyber threats 

Customer selection of customer data to monitor for shifts in demand and 
uncover emerging customer needs 

Agility use data-driven analytics to make quick decisions to adapt and 

change course at any time 
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The group of researchers suggests five key discoveries for the post-pandemic 

business: 

1. Digital transformation was never just about the technology. Adaptability is 

now a mandatory business competency, and an accelerated pace of change has 

become normal. The COVID-19 pandemic has accelerated digital transformation 

at 59 percent of organizations, and 66 percent have been able to complete 

initiatives that previously encountered resistance. This culture shift is in part 

defensive: reducing costs is the top benefit attributed to transformation initiatives. 

2. The human element is the key to success. The secret to success lies in 

human resources. The business competencies that account for the largest part of 

an organization’s expected growth are those centered around employees and 

customers, such as workforce training and customer experience management. 

3. Traumatic stress has hijacked corporate strategy. Executives are tasked 

with defining their organizations’ vision. Executive priorities focused on internal 

operational capabilities, which may be taking attention away from the customer 

service.   According to survey results from 3,450 executives in 20 countries across 

22 industries, corporate priorities are much more focused on crisis management, 

workplace safety, and security than they were two years ago. But in the future, 86 

percent of executives expect cash-flow and liquidity management to be a priority. 

Pre-COVID-19 commitment to business agility, AI, data and analytics, and other 

emerging technologies has grown. 

4. Some will win. Some will lose. But few will do it alone. The COVID-19 

pandemic has not impacted all organizations and industries equally. This situation 

mirrors what some economists have described as a “K-shaped” consumer 

environment, where some thrive and others languish. The bifurcation in the stock 

market – where the biggest consumer tech platforms have steamed ahead while 

other shares drop – is just one indication of this divide. Atop the losers’ list: travel 

and transportation, and manufacturing-intensive industries, including automotive. 

5. Health is the key to sustainability. Before coronavirus, sustainability 

strategies were largely centered on environmental issues: the risks to planetary 

health from pollution, climate change, and the like. Consumers were increasingly 

choosing products and brands that demonstrated authenticity in these areas, 

inspiring passion and allegiance. Yet, faced with a human health crisis, 

environmental sustainability became joined with issues of personal safety. 

According to a survey of business owners McKinsey, the process of 

digitalization of customer relations under the influence of the pandemic has 

accelerated significantly (Tab 2). So if in the pre-pandemic period the share of 

digital interaction was 20% globally, then by mid-2020 it has grown to 58% or 

almost three times. 
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Table 2  

The level of digitalization in customer relations, % [3] 

Date Global Asia-Pacific Europe North America 

Precrisis 

June 2017 20 22 18 25 

May 2018 20 19 19 25 

December 2019 36 32 32 41 

COVID-19 crisis 

July 2020 58 53 55 65 

According to the respondents, digitalization implementation processes were 

carried out 20-25 times faster than expected. The teleworking format has evolved 

40 times faster than they expected before the pandemic. 

If in the pre-pandemic period companies often faced a situation of lack of 

consistency in management regarding technological changes, then with the advent 

of a new reality, the task of rapidly changing priorities and maintaining business. 

The digital transformation of a business is often equated with long-term 

success, accompanied by increased profits and self-sufficiency. Digital solutions 

optimize operating costs. Because the same processes can be performed either 

remotely or automatically, much faster and with fewer errors. 

Under the influence of the pandemic, even conservative leaders realized that 

the digitalization of business processes is a necessary condition for the 

preservation and development of business. The pandemic stimulates the 

adaptation of business processes to new conditions and all this is happening in an 

accelerated mode and is part of the anti-crisis survival strategy. 
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