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PHILOSOPHY, RELIGION AND CULTURE 

Анацька Н.В., 
к.філос.н., ст. викладач 

Національний технічний університет України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»,  

Україна, м. Київ 

ВПЛИВ ТЕОЦЕНТРИЗМУ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ І ПАНТЕЇЗМУ 

ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ НА СТАНОВЛЕННЯ ФІЛОСОФІЇ 

ЕКОЛОГІЧНОГО ЗНАННЯ 

Сучасне суспільство все більше уваги приділяє філософському 

осмисленню поглядів на екологічні проблеми. Вивченню екологічного 

знання присвячено велику кількість наукових досліджень як українських, 

так і зарубіжних авторів, серед яких можна виділити певні наукові 

концепції, зокрема розглянемо теоцентризм Середньовіччя і пантеїзм епохи 

Відродження та їх вплив на становлення філософії екологічного знання. 

В епоху Середньовіччя з‟явилася потреба нового світогляду щодо 

розуміння світу, природи, і цим світоглядом стало християнство. «Отже, 

Захід дозрів, щоб замінити поклоніння Природі поклонінням Духу. Він 

стомився, і саме християнству судилося внести в нього нові життєві енергії» 

[6, с.60] – зауважує Н. Хамітов. Ідеї християнського вчення лягли в основу 

екологічних знань. Осягнувши їх, можна було зрозуміти сутність людини, 

світу, природи, Бога. Визначною рисою середніх віків був теоцентризм. Це 

означає, що проблема людини, природи виходить з контексту ідеї Бога. 

Теоретичні надбання екологічних знань блокувалися християнською 

церквою, а наукові обґрунтування взагалі сприймалися як помилкові. 

Відтак, розвиток природознавства взагалі було призупинено.  

Екологічні знання Середньовіччя мали декілька підходів у відношенні до 

природи. Християнські догмати розглядали природу як Боже творіння, не 

вічне, мінливе на противагу вічному – Богу. Звідси постає орієнтація на 

панування людини, яка має безсмертну душу, над смертною природою. 

Такий погляд екологічного знання на природу полягав у тому, що природа 

не є чимось самостійним, не має своїх законів, а навпаки, природа створена 

для людини, для її блага. «Аскетизм Середньовіччя, який не визнавав 

цінність земного життя, і чекання кінця світу не залишали місця в душі 

повазі до природи і стремлінню зберегти оточуючий світ у всьому його 

багатстві» [8, с.110] – пише Н.Н. Марфенін у статті «Метаморфози 

екологічного світогляду». Така позиція в екологічних знаннях у відношенні 
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до життя, до природи як блага для людини була одним з елементів 

середньовічного світогляду. Ця позиція знайшла також підтвердження і в 

Л. Уайта, котрий вивчав історію релігії й писав: «…християнство не тільки 

установило дуалізм людини і природи, але і настояло на тому, що воля Бога 

така, щоб людина експлуатувала природу для своїх цілей» [7, с.288]. Інша 

позиція відносно екологічного знання знайшла своє відображення в роботі 

М. Заболотського «Природа и человек-христианин», де він пише: 

«Християнська церква пропагувала бережливе ставлення до довкілля. Тож 

не випадково саме монастирі були центрами, де таке ставлення 

пропагувалося. Під керівництвом монахів, зазначають православні теологи, 

в монастирях раціонально використовувалися природні багатства, лісні хащі 

і болота перетворювалися в родючі ниви і сади» [5, с.45]. Такий дуалізм 

екологічного знання у відношенні до природи, коли, з одного боку, її 

прославляли як творіння Бога, а з іншого – людина як вище творіння Бога 

може користуватися природою на свій розсуд, мав негативні наслідки, 

оскільки ставлення людини до природи ставало більш прагматичним [1]. 

Екологічні знання епохи Відродження намагаються відновити цінності й 

ідеали античності, повертають цікавість до природи, до мистецтва, до 

прекрасного. Відтак людина змінює і своє ставлення до природи, вбачаючи 

в ній джерело краси й натхнення. Науки про природу поступово 

намагаються звільнитися від релігійних догматів, починають користуватися 

експериментальними та математичними методами, що дозволяло вченим 

досліджувати природні процеси. Екологічні знання набувають нового 

наукового статусу. Слід зазначити, що розвиток природничої науки 

пов‟язують з іменем Леонардо да Вінчі. Це разом з гуманістичними ідеями 

Відродження стало новим могутнім фактором становлення екологічного 

знання, коли гуманізм звертається до природи, генеруючи при цьому 

позитивні емоції і тим самим духовно збагачує людину. Саме на ґрунті 

гуманістичних ідей особливу увагу Леонардо да Вінчі приділяє взаємодії 

людини з природою, вважаючи, що людина й природа складають єдиний 

організм. На відміну від природи людина є дієвим началом, і тому між нею і 

природою йде постійна боротьба. «Століття боротьби людини з природою 

сформували в ній риси воїна, який в природі бачить свого супротивника. Ці 

риси, поки не пізно, слід змінити на риси дбайливого господаря і спільника 

природи» [4, с.12]. Екологічні знання Леонардо да Вінчі направляє на шлях 

пізнання і перетворення навколишнього природного середовища. При цьому 

під перетворенням природи він розуміє сільськогосподарську діяльність, 

котра прикрасила «природу обробленими нивами і садами повними 

розради» [2, с.642-643].  

Серед представників натурфілософії – відомий італійський філософ 

Бернандіно Телезіо, який заснував одне з перших у Європі природничих 

товариств, що мало вивчати природу на основі її законів. Свої екологічні 



Collection of scientifical works, Issue 12. 2021 

 

8 

знання про створення світу, про природу він виклав в основному творі  

«О природе вещей в соответствии с ее собственными началами». Він писав: 

«Будову світу, величину і природу існуючих в ньому речей потрібно не 

вивчати, як вивчали древні, за допомогою розуму, а сприймати відчуттями, 

виходячи із самих речей… Тому, що не тільки людський розум, але і саме 

відчуття має їм слідувати…» [3, с.551-553]. Отже, у процесі пізнання 

екологічного знання Бернандіно Телезіо стоїть на позиції сенсуалізму і 

вважає, що першопричиною створення світу, природи був Бог, а от далі все 

у світі розвивалось за законами природи.  

Д. Бруно свої екологічні знання пояснює в діалогах. Він розвиває 

концепцію, де наближує Бога до світу природи. Таке ототожнення надавало 

пантеїзму не тільки натуралістичного, а й матеріалістичного спрямування, 

тому його пантеїзм був наближений до діалектики. Керуючись цією 

концепцією, Бруно наголошує на єдності всіх речей і єднання їх з Богом. У 

праці «О причине, начале и едином» він пише: «…хоча спускаючись 

сходами природи, ми знаходимо подвійну субстанцію – одну духовну, другу 

тілесну, але в подальшому і одна і друга зводяться до одного буття і одного 

корня» [3, с.694]. Його екологічні знання несуть важливі висновки щодо 

вчення про матеріалістичну єдність світу, тобто єдність людини й природи. 

Він розвиває ідею про подібність землі і неба, про безліч світів тощо [1].  

В епоху Відродження розвиток екологічних знань відбувався у двох 

напрямах: представники одного напряму займалися створенням натурфіло-

софських систем, а другого – акцентували увагу на процесі розвитку 

природничо-наукових досліджень. Природознавство не звільнилось від 

натурфілософії, а на її засадах будує світоглядні основи нових екологічних 

знань, руйнуючи тим самим аристотелівсько-схоластичне пояснення 

природи, починає формувати свій власний стиль, орієнтуючись на 

аналітичні дослідження, на експеримент, на теоретичне пояснення 

отриманих результатів, і накопичує при цьому велику кількість емпіричних 

знань. З‟являється безліч натурфілософських систем, які утверджують різні 

принципи, але мають загальні риси, зокрема антропоцентризм – «принцип, 

відповідно до якого людина є завершенням еволюції світобудови і головною 

категорією...» [6, с.75]; пантеїзм, який набуває натуралістичного характеру 

тим, що розчиняє бога у природі; органіцизм, коли природа розглядається як 

живий організм. Разом з тим ці принципи стимулюють розвиток екологічних 

знань, які сприяють єдності людини й природи [1]. 

Для вирішення сучасних екологічних питань в умовах розвитку 

інформаційного суспільства необхідно зрозуміти особливості становлення 

філософії екологічного знання на кожному етапі, еволюція якого у розвитку 

людства пройшла довгий шлях: від первісних форм до складного 

філософського світогляду. Кожен історичний етап мав свої особливості, які 

відображалися у свідомості людей і приводили до зміни світогляду.   
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РОЗУМІННЯ САМОТНОСТІ У ФІЛОСОФІЇ М. БУБЕРА 

Творчість геніального Мартіна (Мордехая) Бубера у філософській думці 

ХХ ст. посідає одне з ключових місць і не втрачає актуальності в осмисленні 

антропологічної проблематики. Поза тим, що М. Бубера вважають 

релігійним філософом, у його працях домінує осягнення проблем людського 

буття. М. Бубер у якості «універсальної», спільної риси християнства та 

іудаїзму виділив те, що в них людина має статус моральної істоти й 

важливими у її житті є ідеї блага й спасіння. Людина є унікальною та 

неповторною, а головне її завдання – знайти відповідь на питання про сенс 

життя. У праці «Я і Ти» він обґрунтовує онтологію діалогу, за якою філософ 

трактує буття як діалог між людиною й Іншим, людиною і Богом.  

Не залишається поза його увагою і проблема самотності. Зауважимо, 

що М. Бубер у історії людства розрізняв «епохи облаштованості» 

(Behaustheit), у яких людина розуміла себе органічною частиною світу, їй 
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було затишно й комфортно, й «епохи бездомності» (Hauslosigkeit), у яких 

людина не сприймає світ як гармонійне ціле, їй складно досягти затишку й 

комфорту. «Епосі бездомності» притаманне домінування відчуття фатальної 

самотності. Водночас саме ХХ ст. з його потрясіннями й катастрофами 

актуалізувало у філософському дискурсі тему самотності, яка отримала різні 

пояснення й трактування. Самотність розуміли як емоційний стан, як 

почуття дискомфорту, як загальнолюдський феномен, як погляд на світ, як 

відчуження від інших. На думку І. Ігнатенко, радикальна гострота 

самотності в ХХ ст. зумовлена двома факторами: «перший – спричинене 

національними революціями та індустріалізацією руйнування старого 

соціального укладу життя, нівелювання усталених суспільних зв‟язків, таких 

як сім‟я, сільська чи міська спільноти» [3], а другий – «відторгнення людини 

від її творіння: в галузі техніки людина з творця перетворилася в придаток 

до знаряддя праці, споживання вийшло з-під контролю, політика жорстоким 

прикладом Першої світової війни засвідчила свою ірраціональність» [3]. 

Для М. Бубера досвід самотності є передумовою самопізнання і 

формування особистості. У праці «Два образи віри» він зазначає: 

«Найбільше схильна і найкращим чином підготовлена до самосвідомості … 

людина, що відчуває себе самотньою, тобто та, яка чи за складом характеру, 

чи під впливом долі або внаслідок того й іншого залишилась наодинці з 

собою і своїми проблемами, кому вдалося в цій спустошеній самоті 

зустрітися з самим собою, у власному "Я" побачити людину, а за власними 

проблемами – загальнолюдську проблематику… У крижаній атмосфері 

самотності людина з усією неминучістю перетворюється на питання для 

самої себе, а оскільки питання це безжально оголює і втягує в гру 

найпотаємніше, то людина набуває і досвіду самопізнання» [2, с.164]. 

Обираючи для себе початкову самотність, людина націлюється на те, щоб 

визначитись із перспективою свого майбутнього, щоб могти реалізувати Ти.  

Трактування самотності М. Бубер здійснює за допомогою категорії 

відношення, що передбачає розуміння існування людини в діалогічному 

способі, виключаючи монологічний спосіб існування особистості. Ґрунтовно 

проаналізовані ним відношення «Я – Ти» і «Я – Воно», дозволяють 

стверджувати, що в першому відношенні Я зовсім не схоже на Я у другому. 

Немає Я самого по собі. Є Я в тандемі парадигми «Я – Ти» або «Я – Воно». 

Людина, яка набуває досвід, пізнає світ. Досвід допомагає відкрити для себе 

знання про Щось. Однак світ ніяк не відноситься до досвіду. Він дає 

можливість пізнати себе, але його це ніяк не торкається, тому що світ не 

бере участі в набутті досвіду. Світ як досвід маємо в парадигмі «Я – Воно». 

Тоді як «Я – Ти» створює світ відношень. 

М. Бубер виокремив три сфери, у яких реалізується світ. Перша сфера – 

це життя в балансі з природою, де відношення буквально застигає на порозі 
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промови. Друга сфера – це життя з людьми, де відношення реалізується у 

промові. Третя сфера – це життя з духовними сутностями, де відношення не 

знаходить вираження у промові, але водночас із тим породжує її. У кожній 

сфері обов‟язково наявний акт відношення. Всі три сфери пронизуються 

одним Справжнім. Життя у гармонії з природою дає нам «фізичний світ», 

життя в соціумі – «психологічний світ», а життя з духовними сутностями – 

«світ поезії». Ми називаємо їх Космос, Ерос, Логос. Космос існує для 

людини в тому випадку, коли він їй стає притулком, Ерос – коли людина 

бачить перетворення образів у вічність, а Логос – коли звертається до 

таємниці творчості й служіння Духові.  

У своїх міркуваннях М. Бубер торкається і поняття «життя з людьми». 

Тікаючи від нестерпної самотності людина шукає порятунок чи в 

індивідуалізмі, чи в колективізмі. Однак, на думку філософа, жодна із втеч 

не є порятунком. М. Бубер вбачає вирішення проблеми в Третьому 

діалогічному існуванні, що позначається ним як сфера Між (des Zwischen). 

Подолання людиною самотності можливе тільки через неї, тільки в ній 

відбудеться зустріч Я і Ти. У парадигмі «Я – Ти» Ти постає окремою 

вічністю, окремою особистістю. «Я – Ти» не тільки визначають якісну 

специфіку відношення, але перебувають у відповідальності один перед 

одним, тут наше пізнання і пізнання нас, любов, що дають нам ту дійсність, 

яку вже неможливо втратити, тому що ми розчиняємося в ній.  

Отже, М. Бубер резюмує, що одна із цілей існування людини – це 

самотність. З одного боку, це свобода від відповідальності перед Ти, а з 

іншого – це передумова, щоб не втратити Я. Самотність, за М. Бубером, є 

місцем очищення в позитивному аспекті, що направляє до пізнання себе.  

А тому втеча від неї видається безглуздої, оскільки повноцінне існування 

можливе лише після роздумів на самоті про сенс свого існування. 
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Introduction. A person, striving for perfection, is forced to constantly 

overcome the problems that he faces. Interest in the problem of the human body 

arose as a result of complex radical transformations that have affected modern 

society, which requires the development of new philosophical and anthropological 

paradigms. The relevance of the chosen topic is due to the need for a person to 

comprehend his place in the general system of the world, to determine his 

responsibility for existence in it, which requires close attention to the problem of the 

body. The topic of the evolution of the concept of the body is important for the 

practical activities of a modern person in the social, political, and cultural aspects of 

social life. 

The degree of elaboration of the topic. The problems associated with the 

concept of the human body have been developed in the history of philosophy 

throughout the entire period of its existence. Analysis of the elaboration of the topic 

allows us to conclude that interest in the phenomenon of the body continues to 

develop. 

Goals and objectives. Consider and give a philosophical and anthropological 

interpretation of the concept of the human body. Give a classification of the main 

emerging concepts of the human body. 

Methods. In the article, the author used the structural-functional, comparative, 

method of comparative analysis, general scientific methods of analysis and 

synthesis. 

The problem of the human body in the history of philosophical thought. The 

problem of the human body throughout history has worried the minds of many 

thinkers and scientists. The relationship between body and soul, namely their 

harmony, was considered in the theories of Hippocrates and Democritus, and this 

can also be encountered in the philosophical views of Socrates, Aristotle and Plato. 

In the Middle Ages, there was a separation of the bodily existence from the spiritual, 

namely the reduction of the bodily to the animal level. The opposite of the Medieval 

understanding of the body is the awareness of the body in the Renaissance.In this 

era, corporeality is considered as the semantic essence of human life. During the 

period of rationalism, R. Descartes in his treatises "On Man", "On the Structure of 
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the Human Body", represents a person with a dual nature. Man as a body among 

countless natural bodies and man as a bearer of mental and mental properties. In 

Leviathan, Hobbes likens the human body to a machine and its life is the result of 

the movement of its parts (heart-springs, nerves-threads, joints-wheels). In contrast 

to the representations of the body as a machine or a thing, the views of E. Husserl, 

A. Bergson, M. Merleau-Ponty and others are interesting. Unlike E. Husserl, who 

absolutizes the spiritual principle, assigning a passive role to the body, M. Merlot-

Ponti, on the contrary, absolutizes the body, transforming it into a universe. Studies 

of recent years-K show an increased interest in the problem of corporeality. 

Wigerling and J. Küchenhoff "One's Own and Objective Body", "Incarnation and 

Understanding: Phenomenological and Cognitive Concepts" by N. Depraz and S. 

Gallagher, "Discourse, Body and Identity" edited by J. Copeland and R. Gwin and 

"Concepts of Incarnation : at the junction of nature and culture ”edited by G. Vass 

and H. F. Haber. 

The Body-Oriented Approach in Contemporary Anthropology. In his article 

“What Shapes the Body ?”, Mark Johnson views the body as the interconnection of 

five phenomena: biological, ecological, phenomenological, cultural, and social. All 

these phenomena exist in unity, forming a holistic view of the human body. In their 

book "The Tree of Knowledge: Biological Roots of Cognition" F. Varella and 

W. Maturana outlined their alternative view, namely on the biological roots of 

knowledge. Within the framework of this approach, we can talk about the 

corporality of consciousness, mind. That is, mind and consciousness, as well as the 

process of cognition, are bodily determined. The approach to characterizing the 

body of the American philosopher Sean Gallagher is very interesting. In his book 

“How the Body Shapes Consciousness”, he views the body as a bodily image and a 

bodily schema in conjunction with each other, using four concepts to describe the 

body: organic body, spatial body, body schema, and affective body. According to 

Gallagher, the body, participating in the process of the formation of consciousness, 

needs a phenomenological understanding that would take into account the 

achievements of such sciences as neurobiology, neurophysiology, psychology, 

cognitive psychology and other scientific disciplines. 

Conclusion. Thus, the body as a problem of philosophical analysis runs 

through all historical and philosophical eras. Scientific and technological progress 

of the XXI century acts as a powerful impetus for the development of philosophical 

thought and gives an understanding that the human “body” has many 

incomprehensible facets, its boundaries have not been explored, and its history is 

just beginning. 
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РИМО-КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА  

ПЕРЕД ВИКЛИКАМИ ФАШИСТСЬКОГО РЕЖИМУ  

(30-ТІ – ПОЧАТОК 40-ИХ РОКІВ ХХ СТОРІЧЧЯ) 

30-ті – початок 40-их років ХХ сторіччя стали періодом важких випро-

бувань для Римо-Католицької Церкви, особливо тоді, коли до влади в 

Німеччині прийшов Гітлер. Нацисти не були прихильниками християнства, 

але хотіли використати Католицьку Церкву в своїх інтересах. 

Політика, яку проводили фашисти, змушувала Папу Римського шукати 

шляхи для захисту католиків Німеччини та окупованих нацистами країн. 

Один з них – конкордат з Німеччиною. В енцикліці “З величезною 

стурбованістю” понтифік написав: “Ми хотіли, наскільки це можливо, 

позбавити вірних Німеччини випробувань, які вони могли б понести в разі 

провалу перемовин” [1]. 

Деякі з дослідників звинувачують Ватикан в тому, що він не захищав 

активно євреїв, “не проводив різку критику дій нацистів, не закликав своїх 

прихожан до опозиції і супротиву, що напад Німеччини на СРСР не викликав 

ніяких коментарів з боку Ватикана” [2] і т. п.  

По-перше, Римо-Католицька Церква в Німеччині ніколи не підтримувала 

націонал – соціалістів [3, с.37], а “Пій ХІ негативно ставився до експансіо-

ністських планів Гітлера” [4, с.150]. Так вважав навіть одіозний радянський 

автор І. Григулевич. Означена позиція РКЦ – це вже неабиякий вчинок. 

По-друге, в енцикліці “З величезною стурбованістю” Папа критикував 

нацистську ідеологію, а не тільки “перераховував порушення умов конкор-

дату” (як зазначає І. Римаренко) [2]. Пій ХІ писав про хибність ідеї щодо 

національного Бога і національної релігії. Він звернувся до священників і 

вірних Католицької Церкви, які мешкали в Німеччині і дав їм щось на кшталт 

“інструкції виживання” (в першу чергу духовного) в антихристиянській 

державі. Пій ХІ надав цілком зрозумілу негативну оцінку нацистському 

режиму в Німеччині, висвітлив його повну невідповідність Євангелії, 

окреслив те, що може зробити кожен християнин в тій ситуації і за що він 

несе відповідальність. 

По-третє, Папа Римський не мав такого впливу на Гітлера, щоб зупинити 

знищення євреїв. Більше того, кожен “випад” понтифіка проти керівництва 

Третього Рейху міг закінчитися ще більшими репресіями проти населення.  

І такі приклади були. У липні 1941 року Пій ХІІ “написав відкритого листа до 
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голландських єпископів із засудженням жорстокого й несправедливого 

ставлення до євреїв”, після цього гітлерівські окупанти заарештували й 

вивезли до концтабору Аушвіц кількасот євреїв, навернених у католицизм [5, 

с.2]. 

По-четверте, слід пам‟ятати, що понтифік несе відповідальність тільки за 

католиків, інші – поза його відповідальністю, але Католицька Церква, попри 

все, намагалася допомогти євреям: “У 1935 році Radio Vatycana закликало до 

молитви за переслідуваних євреїв Німеччини. Відтоді почалися пересліду-

вання Католицької Церкви. У жовтні 1943 року, коли німецькі війська 

вступили в Рим, Папа звернувся до італійських священників з проханням 

переховувати євреїв у церквах і монастирях, покрив нестачу золота, яке 

окупанти вимагали в якості викупу у юдейської спільноти Риму” [5, с.2]. 

По-п‟яте, в енцикліці “З величезною стурбованістю” Ватикан вже чітко 

висловив своє ставлення до керівництва Німеччини та його діяльності і не був 

зобов‟язаний реагувати на кожний “крок” Гітлера (як то напад на СРСР). 

Попри те, що Німеччина напала на країну, в якій структури Католицької 

Церкви були знищені, Пій ХІІ не благословив війну проти комунізму і сказав, 

що “свастика не може бути символом хрестового походу, бо нацизм 

переслідував і продовжує переслідувати церкву” [2].   

Таким чином, під час існування в надзвичайно складних умовах Ватикан 

робив наступне: намагався захистити життя вірян шляхом прийняття іноді 

компромісних рішень (але не будь-якою ціною), критикував нацистську 

ідеологію і фашистський режим, засуджував політику нацистів щодо євреїв і 

докладав можливих зусиль для їх порятунку. Означений період не 

“пропонував” простих рішень і Католицька Церква робила те, що могла 

зробити в умовах антихристиянського режиму. 
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ДАВНЬОЦЕРКОВНА ЛІТЕРАТУРА  

2-Ї ПОЛОВИНИ І – 1-Ї ПОЛОВИНИ ІІ СТ.:  

ОСОБЛИВОСТІ ТА ВПЛИВ НА СУЧАСНІСТЬ 

В історії християнської церкви період 2-ї половини І – 1-ї половини ІІ ст. 

був унікальним явищем. Доба найбільшої простоти, коли натхнення перших 

свідків Нового Завіту припинилось, а церковне вчення ще не визначилось. 

Деякі риси, які сформувались в цей період, продовжують впливати і на 

сучасне християнство. В даному дослідженні ми намагаємось встановити риси 

давньоцерковної літератури в контексті її впливу на подальший розвиток 

християнської церкви.  

Розпочнемо з «Послання Варнави» [Послание апостола Варнавы. / 

Писания мужей апостольских. – Издательский Совет Русской Православной 

Церкви, 2008. – С.87-117]. Його основний зміст – розкрити сутність Старого 

Завіту, задля кращого розуміння християнської релігії. Анонімний автор цього 

тексту намагається показати, щоб прозеліти «не приліплялись до закону 

іудейського», який вже відмінено. На його думку, іудеї зрозуміли Закон по 

букві. Мета волюднення Ісуса – очищення людства Його кровью. В апостоли 

Бог покликав людей грішних. Варто також відмітити алегоричне тлумачення 

образів Старого Завіту. Наприклад, згідно з «Посланням Варнави», цап 

відбувайло – образ Христа. Обрізання слід розуміти духовно: обрізання слуха 

та серця людини. Авраам здійснив обрізання передбачаючи Ісуса (кількість 

слуг – 318, якщо зобразити це число літерами, то вийде ТІН, що, на думку 

автора, вказує на Ісуса ІН та хрест Т). Закони про їжу мали на увазі утримання 

від гріхів, які символізують ці тварини. Автор підсумовує, що Завіт отримали 

іудеї, але виявились недостойними його.  

Наступним розглянемо послання, яке приписуються Клименту, єпископу 

Римському (варто зазначити, що Євсевій Кесарійський вважає Климента 

третім після апостолів єпископом Риму). Йому приписується багато послань, 

але ми розглянемо важливе з точки зору подальшого розвитку християнської 

церкви 1-е послання до Коринфян [Святого Климента Римского Первое 

послание к Коринфянам / Писания мужей апостольских. – Издательский 

Совет Русской Православной Церкви, 2008. – С.135-172]. В цьому тексті автор 

вказує на «коринфську смуту» яка, наскільки ми можемо судити, полягала в 

тому, що частина віруючих відмовилась визнавати авторитет церковної 

ієрархії. При цьому в хід йдуть порівняння зі Старим Завітом, в якому теж 
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знаходяться приклади аналогічної непокори. Автор спонукає «повстанців» до 

каяття. Тільки підкоренням волі Бога можна досягти мети на землі та у 

вічності. Виконання волі Бога – шлях до Христа. Аргументація Климента 

Римського проти повстання в Коринфі, яке відбулося по відношенню до 

церковної ієрархії, виглядає наступним чином. В християнському суспільстві 

повинен бути чіткий порядок. Аргументи на користь цього – порядок у 

війську, організація людського тіла та ієрархічний та богослужбовий лад 

Старого Завіту. Несправедливо позбавляти служіння тих, хто поставлений 

самими апостолами. Заклики виявити послух пресвітерам завершуються 

молитвою.  Крізь весь текст послання проходить його основна ідея: церковна 

ієрархія – це божествене установлення. Вона зберігається через спадковість. 

Позбавляти посад в церковній ієрархії людей, які отримали їх згідно 

божественого встановлення – великий гріх.  

Наступна група текстів давньоцерковної літератури, яку варто 

розглянути – це ті, які приписуються Ігнатію Богоносцю. Згідно з традицією, 

він родом з Сирії, ймовірно – з Антиохії. На підставі деяких висловів, 

вважається що став християнином в зрілому віці. Сімеон Метафраст 

стверджує, що Ігнатій був тим дитям, яке Ісус поставив серед учнів і сказав 

«будьте як діти» [Мт. 18:1-6]. Інше тлумачення епітету «Богоносець» – коли 

розділили серце мученика, на ньому було золотими літерами написано ім‟я 

Ісуса Христа. Був другим (або, включаючи Петра, третім) єпископом Антиохії 

(Петро-Єводій-Ігнатій). Мученицьку смерть прийняв в період  від 107 до 

116 р. Як стверджує церковний переказ, Ігнатія Богоносця було відправлено з 

Антиохії до Риму, щоб там він прийняв мученицьку смерть. Дорогою 

зустрічав християн з тих місць, через які його транспортували, і писав 

послання. Отже, його послання мають характер таких собі «прощальних 

листів» з настановами у питаннях церковного життя [Послания Святого 

Игнатия Антиохийского / Писания мужей апостольских. – Издательский 

Совет Русской Православной Церкви, 2008. – С.331-374]. Отже, розглянемо 

його послання: 

1) «Послання до Ефесян». Дорогою до Риму майбутнього мученика 

відвідала делегація ефеської церкви, на чолі з єпископом Онісімом. Ігнатій 

дякує їм за турботу, та наставляє їх коритись єпископу та бути в одному дусі. 

Якщо молитва двох має велику силу, то яку величезну силу має молитва всієї 

церкви! Також він закликає стерегтися єретиків, пізнавати їх за плодами 

поведінки. Треба молитися за невіруючих – є надія їх покаяння. Для віруючих – 

спасіння во Христі.  

2) «Послання до Магнезійців». Єпископ Дамас з двома пресвітерами та 

дияконом відвідують святого. Ігнатій закликає магнезійців коритись 

єпископу, не дивлячись на його молодий вік. Як невіруючі мають в собі 

власний образ – образ світу цього, так християни мають образ Бога Отця через 
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Ісуса Христа. Якщо ми через Нього не готові померти за образом Його 

страждань, то нема в нас життя Його. Як Господь без Отця нічого не робив 

сам собою, так і віруючі не повинні нічого робити самі собою, без єпископа і 

пресвітерів.  

3) «Послання до Траллійців». Знову Ігнатій закликає коритись 

пресвітерам і єпископу, без них нема церкви. Переконує відвертатись від 

єресей. «До отрути свого вчення єретики примішують Ісуса Христа». Єдиний 

засіб від них – покора заповідям і єпископам. Не слухати тих, хто каже що 

Ісус постраждав не тілесно.  

4) «Послання до Римлян». Дізнавшись що римські християни хочуть 

завадити його смерті, Ігнатій переконує їх не робити нічого в цьому напрямі. 

Він виявляє бажання жертвувати своїм життям і таким чином довести силу 

своєї любові до Спасителя. Просить від римлян молитв для дарування йому 

сил для мученицького подвига, також – молитися за сирійську церкву, яка 

піддавалась гонінням.  

5) «Послання до Філадельфійців». Знову Ігнатій Богоносець хвалить 

єпископа, застерігає від єресей та закликає коритись ієрархії, любити 

пророків. Він говорить про першість Євангелія перед Старим Завітом (який, 

втім, теж хороший).  

6) «Послання до Смирнян». Розкриває вчення про втілення Сина Божого, 

на протилежність докетичному (вчення про нетілесність Ісуса Христа). 

Воскресіння, на думку Ігнатія, – теж тілесне. Закликає остерігатися єретиків і 

тільки молитись за них. У них нема вірності християнському вченню, вони 

віддаляються від євхаристії та молитви. Той, хто почитає єпископа – бажаний 

Богу, той, хто робить щось без відома єпископа – служить дияволу. Закликає 

на смирнян благодать.  

Загалом, можемо відмітити, що у посланнях Ігнатія основні теми – 

полеміка проти «лжеучителів», проти хибної христології (докетизм) та іудеїв, 

а також, традиційний для християнської літератури цього часу заклик до 

підкорення церковній ієрархії.  

Наступний автор давньоцерковних текстів цього періодв – Полікарп 

Смірнський.Про нього свідчить його учень, Іреней Ліонський. Нічого 

невідомо стосовно народження та раннього етапу життя. Під час судового 

процесу Полікарп заявив, що служить Ісусу 86 років. Але невідомо, що 

мається на увазі, які саме роки маються на уваіз, від народження чи від 

навернення до християнсьва. Мученицька смерть – середина ІІ ст., 

найімовірніше – 155 р. (або 166). Йому приписується авторство «Послання до 

філіппійців». В ньому Полікарп закликає «озброїтись зброєю правди», вчити 

себе, жінок, дітей. Особливі настанови юнакам, дияконам, дівам, всі повинні 

бути непорочні в усьому. Триматись божественої любові. Застерігає від 

докетизму. Також – проти єретиків, які кажуть, що нема ні воскресіння, ні 
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суда [Послание святого Поликарпа Смирнского / Писания мужей 

апостольских. – Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2008. – 

С.377-389].  

Наступний текст, який варто згадати в контекст нашого дослідження – 

«Пастир Єрми». За обсягом – майже всі інші творіння мужів апостольських, 

разом узяті. Належить за стилем до апокаліптичної літератури [Пастырь Ерма / 

Писания мужей апостольских. – Издательский Совет Русской Православной 

Церкви, 2008. – С.222-309]. Цей текст користувався великою повагою в давній 

церкві. Структурно в ньому можна виділити 5 видінь, 12 заповідей, 10 притч. 

Сам автор поділяє книгу на перші чотири видіння та решту.  

Перші чотири видіння чоловік на ім‟я Єрма отримує на своєму полі 

поблизу Тибра від літньої жінки, яка пізніше виявилась Церквою. Перше 

видіння – літня жінка сповіщає Єрмі, що Господь гнівається на його дім. Він 

повинен вчити своїх дітей, і тоді вони покаються. Друге видіння – жінка 

принесла свою книгу і читала її, проте зміста Єрма не зрозумів. Лише через 15 

днів молитви і посту йому відкрився зміст: його діти грішили, але якщо 

покаються, то буде їм прощення, як і всім християнам. Поява юнака, який 

пояснив що літня жінка – це церква, оскільки вона сотворена раніше за все і 

саме для неї сотворено світ. Третє видіння – зведення башти. Каміння 

приносять на місце будівництва. Те каміння, яке діставали з води – одразу до 

башти, дуже підходило. Інше каміння – або в башту, або неподалік, або 

розбивались і викидались подалі. Очевидно, що вода в даному випадку 

символізує собою хрещення. Сім жінок, які підтримували башту, 

символізують наступні чесноти: віра, утриманість, простота, скромність, 

невинність, знання, любов. Четверте видіння – великий звір як символ 

майбутньої небезпеки. Щоб її уникнути, треба покаятись.  

П‟яте видіння – до Єрми приходить пастир (янгол), якому доручено 

продиктувати заповіді:  

1. Вірити в Єдиного Бога; 2. Жити в простоті, уникати зла, творити 

милостиню; 3. Любити істину та уникати брехні; 4. Цнота, розлучення, другий 

шлюб; 5. Проявляти довготерпіння та утримуватись від гніву; 6. Опис двох 

шляхів, правди та неправди; 7. Боятися Бога та не боятись диявола, але 

боятись його справ; 8. Утримання від зла і здійснення добра (опис добрих 

справ); 9. Очистити серце від сумнівів, просити з вірою і дано буде; 

10. Віддалятись від печалі, радуватися; 11. Опис істиних та хибних пророків, 

їх розрізнення; 12. Опис добрих та злих бажань (добрі – практикувати, злі – 

уникати).  

Потім пастир розповідає притчі, які несуть наступний смисл: 

1) Уподібнення християн до громадян небесного міста. Не треба 

турбуватись про земні багатства, варто спрямовувати їх на допомогу тим, хто 

її потребує; 2) Уподібнення стосунків між багатим та бідним стосункам між 
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в‟язом та виноградною лозою. В‟яз – дерево безплідне, лоза – має плід, але не 

може принести плоду, якщо не опиратиметься на в‟яз. Якщо лоза висить на 

в‟язі, то дає плоді і за себе, і за нього; 3) Як під час зими всі дерева схожі одне 

на одне, і не видно які з них засохлі а які свіжі, так і серед людей неможливо 

визначити хто праведник, хто грішник. Теперішній вік – зима для 

праведників; 4) Наступний вік – літо для праведних і зима для грішних; 

5) Угодний Богу піст полягає в утриманні від гріхів; 6) Пояснює значення 

випробувань і покаянь (вони сприяють очищенню душі від гріхів); 

7) Пояснення, що Єрма страждає за гріхи дому свого, але якщо буде покаяння, 

вони скоро закінчаться; 8) Янгол роздає гілки іви. Потім вимагає їх назад. Ті, в 

кого були зелені гілки – одразу поміщаються в башту в білих одежах. Решта, 

поділені на розряди, віддані янголу покаяння, який посадив ці гілки в землю і 

полив водою. Опис різноманітних градацій цього досліду; 9) Видіння. Поле, 

посередині – величезний білий камінь (Ісус), з нещодавно висіченими 

дверима, квадратний. Його охороняють 12 дів. Навколо – 12 пагорбів з різною 

рослинністю. З‟являється 6 мужів, несуть каміння. На камені будується башта. 

Потім приходить господар башти, і перевіряє каміння, ті що не годяться – 

виймаються і йдуть на виправлення (очевидний натяк на Церкву, з якої буде 

викинуто «у тьму зовнішню» недостойних); 10) Завершення книги. Автор 

закликає виконувати заповіді щоб потрапити до башти. 

І останній текст, який варто розглянути – це Вчення 12 апостолів 

«Дідахе», що був дуже популярним в давній церкві.  

Згадки про «Дідахе» залишили наступні авторитетні діячі давньої церкви. 

Так, Євсевій Кесарійський [ІІІ, 25.4], розрізняє серед новозавітніх справжні, 

сумнівні та апокрифічні твори. До останніх, після «Дій Павла», «Пастиря», 

«Апокаліпсиса Петра» та «Послання Варнави» і зараховується «Дідахе». 

Афанасій Александрійський згадує Вчення 12 апостолів в своєму 39 

Великодньому посланні (367 р.) серед книг, які не прийняті в канон, але 

корисні для читання. Патріархи антіохійський Анастасій (пом. 599 р.) та 

константинопольський Нікіфор (пом. 828 р.) відносять до апокрифів.  

«Дідахе» містить 16 глав. Прийнято ділити їх на чотири частини:  

1) Повчальна (1-6) – опис двох шляхів, один – настанови що робити і що 

уникати щоб йти шляхом життя, бо інший – це шлях смерті. Шлях життя: 

любов до Бога та ближнього, до ворогів, зречення своїх прав, милостиня, 

виконання обов‟язків по відношенню до родини, суспільства, влади. Також 

говориться про сповідування гріхів. Шлях смерті – протилежність до шляху 

життя, перераховуються злі справи.  

2) Літургійна (7-10) – виклад порядку здійснення таїнств хрещення 

(формула, спосіб здійснення, підготовка у вигляді посту), даються настанови 

про піст (в середу і п‟ятницю), про молитву.  
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3) Дисциплінарна (11-15) – встановлює відношення до проповідників, 

мандрівних вчителів та апостолів, пророків. Наводяться ознаки істиних та 

хибних пророків, гостинне ставлення до них та мандрівних братів, 

особливості обрання єпископів та дияконів.  

4) Есхатологічна (16) – закликає до твердості у вірі з огляду на настання 

останніх днів, коли буде владарювати спокусник світу, перед пришестям 

Господа.  

Отже, підсумуємо. Для давньоцерковної літератури 2-ї половини І – 1-ї 

половини ІІ ст. характерні наступні особливості:  

– Невелика кількість літературних пам‟ятників, що збереглися.  

– Відсутність потреби детального обгрунтування окремих положень віри: 

достатньо простого викладу євагнельського вчення (оскільки проповідь 

ведеться серед простих людей, а не у вигляді полеміки з язичницькими 

філософами, як це буде у наступний період апологетики).  

– Проповідь, живе слово як засіб християнського навернення. Насамперед 

практика а не літературна діяльність є характерною для цього періоду. 

«Голоси апостолів ще живо звучали у вухах християн» [Сагарда Н. Лекции по 

патрологии I-IV века. – М.: Издательский совет Русской Православной 

Церкви, 2004. – C. 55]. 

– Стосунки між християнством та язичництвом не стали ще 

антагоністичними.  

– Термін «мужі апостольські» (patres apostolici) використовується до осіб, 

щодо яких відомо, що вони або особисто були пов‟язаними з апостолами та 

взяли своє вчення безпосередньо від них, або ж хоча б були сучасниками 

апостолів, і могли входити з ними в певне спілкування. Варто відзначити 

певну умовність терміну.  

– Ці твори не являють собою певної «школи» або «напрямка», це просто 

група письменників, які мають багато спільних характерних ознак.  

– Практично-виховні цілі творінь, відсутність системи.  

– Відсутність слідів впливу елінської та римської культури.  

Якщо говорити про трансформацію рис давньоцерковної літератури 

розглянутого періоду в сучасності, то багато з їх рис ми можемо зараз 

побачити у багатьох напрямах протестантизму. Що, в принципі, не дивно, 

адже сам протестантизм виникав під гаслами повернення до «початкового 

християнства». 
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САМОТНІСТЬ ЯК ДОЛЯ 

Ми народжуємося самотніми, ми живемо самотніми, 

 ми вмираємо самотніми. Тільки в любові і дружбі ми можемо 

 на деякий час уявити, що ми не самотні 
Орсон Веллс 

Теза «людина – це соціальна істота» є незаперечною. Значна частина 
наукової літератури присвячена дослідженню та аналізу соціальної природи 
людини. До певної міри, це стало трюїзмом. Людина дійсно не здатна жити 
поза суспільством, формуватись та розвиватись без Інших, вона не здатна 
навіть народитись самостійно. Тому не дивно, що ми здатні так гостро 
відчувати свою відірваність від Інших, переживати самотність. Проте в чому 
ж причини зародження самотності? На це питання немає однозначної 
відповіді. Причин одинокості може бути безліч: внутрішні схильності, 
темперамент, проблеми у спілкування з батьками в дитинстві, відсутність 
навиків спілкування, зовнішні обставини та чинники. Окрім того, саме слово 
«самотність» не є однозначним. Адже ми можемо відчувати самотність, 
перебуваючи серед людей, а можемо не відчувати її, залишившись наодинці. 
Окрім того, самотність може нести не лише негативний посил: для того, щоб 
творити, митці прагнуть самотності, яка відкриває шлях для творчих осяєнь та 
натхнення. Всім нам деколи хочеться побути наодинці, щоб навести лад у 
власних думках, збалансувати внутрішній стан та відпочити від суєти 
зовнішнього світу. Так чи інакше, але кожен з нас відчував самотність в тій чи 
іншій мірі і розуміє, наскільки важким може бути її тягар. 

Автор не має змоги (та й не ставить собі такої мети) розглянути всі 
можливі аспекти самотності у цій роботі, проте спробує виявити певні аспекти 
цього явища. Цікавим є питання, чому ми взагалі здатні відчувати самотність, 
де її джерело? Якщо не брати до уваги різноманітні прояви та причини 
виникнення самотності і дещо узагальнити/спростити досліджуваний 
феномен, то слід за точку відліку прийняти твердження про те, що самотність 
часто пов‟язана із порушенням комунікації з Іншими [1]. Оскільки ми є 
соціальними істотами, ми вступаємо у тісні (і не дуже) комунікативні 
практики, в процесі яких ми не просто обмінюємось інформацією, а й 
збагачуємось, розвиваємось, налагоджуємо емоційні зв‟язки, удосконалюємо 
емоційний інтелект і, як результат, повніше відчуваємо свою присутність в 
реальності. Причин комунікаційних порушень може бути безліч і в кожній 
ситуації необхідно розбиратись окремо. Проте саме вони спричиняють те, що 
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людина відчуває відсутність значущості та цінності її соціальних контактів, 
«випадіння» з Реальності. Можна припустити, що таке відчуття самотності 
пов‟язане з відсутністю взаєморозуміння. Тому так багато людей на питання 
про самотність відповідають, що їх не розуміють [2]. Це, в свою чергу, здатне 
спричинити подальше ускладнення ситуації: відчуження, дискомфорт, 
відчуття сорому та власної неповноцінності, пригніченість, депресивний стан, 
які ще більше будуть занурювати людину в прірву самотнього існування [3; 
4]. Розв‟язання цієї ситуації вимагає, подекуди, втручання спеціалістів, які б 
допомогли розібратись людині у причинах самотності, але й потужних 
внутрішніх ресурсів, самого бажання людини вийти з цього стану. 

Разом з тим, самотність є незамінною частиною нашого існування. Її 
варто розглядати не лише в якості негативного феномену, але й позитивного. 
Недарма, як в українській, так і в англійській літературі, є два слова для 
позначення цього стану: loneliness/solitude, самотність/усамітнення [5]. 
Усамітнення є потужним потенційним простором для будь-якої людини, це 
здатність зануритись у певну внутрішню тишу, прислухатись до себе та своїх 
потреб, час для розмірковувань та творчості, для втечі від натовпу та його 
суєти. Людина повинна мати змогу побути наодинці. Це проявляється в 
нашому житті щодня. Коли ми приходимо з роботи втомленими, ми хочемо 
«перезавантажитись», заспокоїтись та налаштуватись на спілкування з 
близькими. Ми хочемо очиститись від тої рутини, яка переслідувала нас цілий 
день. Важливим є надання простору та часу для усамітнення в навчальних 
закладах та інших місцях роботи [6;7]. Людина не повинна відчувати, що вона 
змушена йти на перманентний контакт з Іншими, що вона Ними оточена та 
пригнічена. Навіть оцінюючи роботи архітекторів та дизайнерів, ми звертаємо 
увагу не лише на якість, естетику та смак, але й на те, наскільки продуманою є 
їхня робота, наскільки зонованими є приміщення, чи віднайдуться в них 
закутки для усамітнення. Проблемою наших міст є те, що вони позбавлені 
грамотного планування: людині ніде сховатись, вона постійно занурена в 
потік людей, зон для відпочинку надзвичайно мало. Окрім того, саме 
планування міст провокує виявлення негативних сторін самотності: 
присутність різноманітних загороджень, відсутність нормальних вказівних 
елементів, погана інфраструктура, мала кількість відкритих просторів. 
Відповідно, людина губиться у великому місті, відчуває себе комахою. 
Повертаючись до теми, слід сказати, що можливість побути наодинці є 
надзвичайно потрібною та цінною для людини, оскільки є не лише умовою її 
психічного здоров‟я, але й її внутрішнього росту та прогресу.  

У такому разі самотність вже не постає левіафаном, з яким необхідно 
боротись. При всій своїй соціальності, людина потребує самозанурення, яке 
надасть їй сил та енергії. Також самотність нерозлучна з нами (чи-то ми з 
нею), оскільки ми ніколи повною мірою не будемо зрозумілими Іншим, а Інші 
- нам. Саме в цьому слабкість людських стосунків, але й одночасно їх краса та 
сила. Чомусь пригадується лицар віри С. Кіркегора, який перебуваючи в 
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абсолютному відношенні до абсолютного, відчував свою самотність перед 
Богом. Одна справа, що він залишається незрозумілим загалу, інша справа - 
опинитись один на один з Тим, глибини Кого тобі ніколи не осягнути! Ми 
навіть самі себе зрозуміти не можемо, хто ми?! Недарма одним із закликів 
філософії є «пізнай самого себе». В цій нерозгаданості і полягає наша 
самотність.  

Особливістю людини є те, що вона не може прожити не своє життя і не 
може померти чужою смертю: ми завжди відчуваємо свою атомарність та 
ізольованість. Зрештою, ми можемо скинути відповідальність за себе і своє 
існування на Іншого, проте це не позбавитись нас самотності, а скоріше 
підсилить її, загостривши відчуття незадоволення та невпевненості. Відчуття 
самотності також пов‟язане із відчуттям незворотності певних подій в нашому 
житті. Деякі речі ми не здатні змінити, що покладає на нас додаткову 
відповідальність за хід нашого життя. В цьому випадку нам нема на кого 
озиратись, окрім як на самих себе. Тому самотність постає особливим станом, 
онтологічним за своєю суттю. Людина розкривається не лише в процесі 
комунікації з Іншими, а й залишаючись наодинці з собою. Самотність – це 
дійсно наша доля, вона не дає можливості розчинитись в Інших. Проте 
здатність взаємодіяти з Іншими, вступати з Ними глибинні зв‟язки, 
організовувати діяльність, творити та взаємно розвиватись – це інший полюс 
нас самих. Тому динаміка людської життєдіяльності – це динаміка, з одного 
боку, соціального, з іншого, внутрішньо інтимного, індивідуального та 
самотнього. Думаю, кожен з нас відчував, що нам може бути забагато Інших, 
вони починають поглинати нас, захоплювати і, до певної міри, спотворювати. 
Як казав Ж.-П Сартр, Інші можуть бути пеклом для нас. Тоді нам хочеться 
кудись втекти, ізолюватись, дати час перезавантажитись та навести лад у 
думках. Пройшовши таку внутрішню медитацію, ми повертаємось до Інших, 
сповнені енергії жити та творити! 
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НРАВСТВЕННО-ДУХОВНОЕ ЯДРО РАЗВИТИЯ  

И ДИАПАЗОН ВЫБОРА 

Без высшей идеи не может существовать ни человек, ни нация 
Достоевский Ф.М. Дневник писателя за 1876 год //  

Полн. собр. соч. Изд. 3-е. Т. 10. СПб., 1888. С. 404. 

Взятие каждого нового рубежа в историческом движении ойкумены 

сопряжено с обострѐнным освоением массовым сознанием социального 

опыта. Становятся зыбкими (а порой и сознательно подрываются, дробятся и 

противопоставляются) абсолюты, предуготавливая «войну богов». На кону 

перехода к скользящему будущему – размежевание: что сохранит взятие 

очередной полосы препятствий, а кто будет отсеян нынешним отбором. Чем 

серьѐзнее общественная «встряска», тем весомее задачи, стоящие перед 

обществом и личностью, системами образования и воспитания [1-5]. 

Социально-политические динамики ускорились, а число и характер влияю-

щих на итоговый вектор перемен факторов переменчивы, вероятностны и 

взаимовлияющи, повышая роль множества случайных флуктуаций. Период 

слабопрогнозируемых результатов процессов переплетений личных и 

общественных судеб – непростая почва для зѐрен веры и надежды – эффек-

тивная мембрана закона отрицания отрицания, где снятие – не зрящное 

забвение прошлого, а отбор. Переходный период – это время оформления 

всей совокупности предпосылок новой эпохи. И для того, чтобы освоение 

сложившихся условий в дальнейшем происходило при восходящей орбите 

перемен, должно культивировать нравственно-духовное ядро развития. 

Идеально и реально создавая благой образ будущего, человек наделяет 

благостью выходящее за пределы его индивидуального бытия грядущее. 

Служба-служение и образование-подвижничество – важнейшие направления 

«социальных лифтов», значимых для победы общественно-эффективных 

направлений трансформаций. В частности, «… Достоевский (как и Толстой) 

всѐ время стремится доказать и показать именно не «потусторонность», а 

«посюсторонность» идеального (= морального, этического) измерения челове-

ческого существования, без которого оно неизбежно перестаѐт быть не только 

человеческим существованием, но и существованием вообще» [6, c.182]. 

Разумеется, высвобождение в человеке творческих начал состоятельно 

исключительно при усилении регулятивной роли нравственно-духовного ядра 

личности, понимании счастья как функции своей миссии и долга. Между тем, 

смысловые лакуны, отсутствие или извращение идеала могут стать 
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гибельными. Вместе с тем, счастье надо выстрадать, за него приходится 

платить очень дорого (порой – запредельно). Но не менее дорогой ценой 

расплатится и несущий зло. Человек приходит, чтобы самоосуществиться в 

достижении ойкуменой идеалов Истины, Добра и Красоты. Разумеется, не с 

позиций насекомых (жилище, потомство, комфорт и т. п.), даже не в качестве 

усреднѐнного, стандартизованного представителя социума, а творя и оставляя 

в наследие то, к чему способен только он – как конкретная личность в 

неповторимом единстве одарѐнности и возможностей, с уникальным 

жизненным путѐм, индивидуальной, семейной и народной памятью. Это 

происходит в процессе сотворчества при выполнении своего долга перед 

народом, человечеством, историей. «Подставляться» попусту, очевидно, 

нерационально, но вот пострадать за идеалы, абсолюты (и «отдать жизнь свою 

за други своя») – это и есть вполне христианское самопожертвование, путь 

искупления и возрождения. Жертва за свой народ, его чаяния и будущее – 

эффективный способ утверждения и убеждения, что отчѐтливо понимали и 

ярко выражали мыслители и художники от А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, 

Н.А. Некрасова, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, Ф.И. Тютчева до 

А.С. Серафимовича, В.В. Иванова, Б.А. Лавренѐва, В.В. Маяковского и др. 

Как известно, не от человека зависит, где и кем прийти в этот мир, но от него 

– как распорядиться этим, какой выбор делать, как поступать; « …Мы идѐм / 

сквозь револьверный лай, / чтобы, / умирая,/ воплотиться / в пароходы, / в 

строчки/ и в другие долгие дела» (В.В. Маяковский). И отказ от выбора 

(например, в пользу стандартов «общества потребления», эгоцентризма 

«предельного комфорта» или накопительства) – это тоже выбор, непосред-

ственно связанный с качеством и праксеологического, и аксиологического 

измерения жизни общества. Так, духовное производство становится опреде-

ляющей частью общественных целостностей. Вместе с тем, с одной стороны, 

оно испытывает заметное давление со стороны акторов глобальных процес-

сов, с другой, – зиждется на особенностях форм, предоставляемых базовыми 

ценностно-смысловыми комплексами культурно-цивилизационных миров. 

Таким образом, духовное производство фиксирует на фундаментальном 

уровне производность общественного сознания от общественного бытия, на 

актуальном же – наоборот, общественного бытия от общественного сознания. 

В этом аспекте, как обычно, «умный», диалектический идеализм гораздо 

плодоноснее вульгарного материализма. Культура существует в накоплении 

смыслов и вещей, их концентрирующих (по известному примеру, пила 

заключает в себе функцию распиливания). Материальные и духовные 

культурно значимые пространственно-временные формы вещей, обществен-

ных контактов и процессов создают социально-экономический порядок, 

имеющий внутренние и внешние очертания. Производство материальной и 

духовной культуры происходит в пересечении потоков уровня: всей 
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ойкумены, конкретного культурно-цивилизационного мира и отдельных 

локаций (мест жизнедеятельности). С нарастанием как материально-

технической базы общественного производства, так и духовных практик 

закономерно повышается и значение социального наследия. Увеличивается и 

потенциал иллюзорно-отчуждѐнных форм всеобщности. 

Межпарадигмальный переходный период предрасполагает к поиску 

оптимальных социально-экономических решений и конкретных организа-

ционных форм, обеспечивающих достойное применение своего потенциала в 

конкурентной борьбе [7-11]. Соответственно, постоянно значима роль защиты 

своего мировоззрения – как и жажда недоброжелателей еѐ расшатать. 

Независимость от навязываемых чуждых стереотипов, подходов, денежных 

систем и силовых альянсов – условие возможности принятия решений в 

интересах собственного народа. Очутившись не на той стороне истории, 

трудно удержаться от искушения упрощенного понимания происходящего. 

Между тем, производное от него насилие над народом не только тщетно из-за 

своей безрезультатности, но и глубоко аморально по сути. Базовые 

ценностно-смысловые комплексы и основанная на них нравственность 

уничтожимы только вместе с самим народом. Аксиологическая функция 

сознания участвует в выработке общественных норм и традиций, не только 

осуществляющих важнейшую регулятивную миссию, но и обеспечивающих 

сохранение, воспроизводство и развитие культурно-цивилизационных миров. 

Широчайшее распространение информационных потоков, во-первых, 

усиливает захламлѐнность пустой или непроверяемой информацией, во-

вторых, наращивает значение факторов доступа к еѐ разнокачественным 

уровня, в-третьих, повышает значение общеметодологической культуры, 

позволяющей приходить к правильным выводам, отбирая из вороха сведений 

действительно важные и комбинируя качественные и количественные методы 

анализа, прогнозирования и моделирования конструктивных действий в 

постоянно изменяющейся обстановке. Под влиянием уровня разделения труда 

включѐнность духовного творчества (прежде всего, научно-интеллекту-

ального и художественно-образного) в процесс существующего обществен-

ного производства приобретает черты соотношения анализа / синтеза, 

универсальности / функциональности. Состояние и динамика культурно-

цивилизационного мира продуцирует формы взаимосвязи общественных 

психологии и идеологии в духовной жизни, теоретического и повседневного 

уровней общественного сознания. Находящееся в ядре духовного производ-

ства воссоздание идеального фиксирует конкретно-историческое разнооб-

разие социально-экономические процессов, проходящих, прежде всего, на 

уровнях материально-технического (изменений потребительных стоимостей), 

социально-материального (стоимостей) и социально-идеального (форм 

стоимости). Ценности возникают с появлением общественного сознания и 
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воспроизводства, оставаясь – как родовые силы – внешними по отношению к 

сознанию каждого отдельного человека. Проблема ценностей – это проблема 

социального инобытия, рефлексии в иное, идеальной представленности 

социального в предметном мире. Предмет как ценностная предметность – 

инобытие субъекта, оценивающего в нѐм свою и других представленность 

[12-14]. В результате, с одной стороны, объективная значимость и 

субъективная оценка значимости могут расходиться очень заметно. Ценности 

не сводимы к объектам, субъектам или их свойствам, а возникают как 

результат объективации субъекта (или субъективации объекта). С другой 

стороны, ценностно-смысловые комплексы – в числе краеугольных моментов 

мировоззрения и поступков, потому – важный элемент воздействия. 

Ценности – элементарная единица человеческой материальной и духов-

ной культуры, богатства цивилизации и центральный феномен ценностной 

ситуации. Ценностная ситуация включает в себя предметные ценности 

(ценностные характеристики предмета), ценностные представления (ценност-

ное сознание), процессы полагания ценностей-идеалов и норм-требований при 

создании концепции поведения и регулирования деятельности целями или 

нормативами, ценностные ориентации, которые могут и не осознаваться, а 

также оценку (взаимооценку). Причѐм каждый из этих феноменов сам по себе 

не только не создаѐт ценность, но и может существенно отличаться от неѐ. 

Ценностями становятся закреплѐнные установками социального и индиви-

дуального опыта, вошедшие в историческое наследие смыслы. Устойчивые 

оценки человечеством действительности фиксируются в форме ценностных 

стандартов, которыми выступают разнообразные нормы, нормативы, идеалы, 

традиции. Соответственно, ценностно-смысловые комплексы складываются и 

реализуются на двух основных уровнях: мировоззренческом и функциональ-

ном – формируя, соответственно, подсистемы ценностно-мировоззренческих 

и ценностно-функциональных комплексов, которые отражают, по преиму-

ществу, идеально-духовные и реально-бытовые срезы действительности. 

Базовые для каждого культурно-цивилизационного мира представления 

формируются на основе ценностно-смысловых комплексов. Для развития 

либо деструкции культурно-цивилизационного мира важно имеет укрепление 

или же ослабевание уверенности в справедливости и правоте своих базовых 

ценностно-смысловых комплексов. Духовные ценности рождают и ориенти-

руют смыслы жизнедеятельности: человеческой и культурно-цивилизаци-

онных миров, которые, в свою очередь, определяют направленность, темпы, 

формы и очерѐдность эндогенных трансформаций их конкретных характе-

ристик, но сами проявляют себя как сторона ценностного восприятия 

окружающего мира, аксиологической антропологии перемен. 

Смыслы жизнедеятельности: человеческой и культурно-цивилизацион-

ных миров – определяют направленность, темпы, формы и очерѐдность 
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эндогенных трансформаций их конкретных характеристик, но сами 

проявляют себя как сторона ценностного восприятия окружающего мира. 

Социокультурная динамика накрепко увязана с созданием инновационных 

форм устоям, традициям, ценностям. Постглобальность требует «конвейера 

инноваций», но на собственной социокультурной базе: ценностной ситуации, 

исторического опыта, социальной памяти… А нравственный императив в 

целеполагании в состоянии противостоять деградации и хаосу, но основы 

нравственности разнообразны соответственно особенностям гражданствен-

ности в культурно-цивилизационных мирах. 

История социокультурных стилистик сформировала ценнейший опыт 

самобытного устроения жизни на началах свободы и равенства, восприни-

маемых как справедливые. Как известно, отнюдь не всякие ценности и идеалы 

обеспечивают надѐжную опору для твѐрдых убеждений, нравственного и 

цельного мировоззрения. Так, «либеральная концепция безграничной 

вседозволенности» прагматично оправдывает подгонку официальных версий 

истории и правовых трактовок под поворот конъюнктуры, утилитарно 

извращая ценности в угоду достижения текущих целей. Между тем, народный 

характер и образ жизни накрепко связаны; жизнелюбие, стойкость, умение 

сопереживания, готовность прийти на помощь, вера в победу добра, сочув-

ствие, порядочность, честь, достоинство… Схемы и штампы общественной 

организации жизнедеятельности, успешные в одном из культурно-цивили-

зационных миров, накладываясь на иные традиции и уклады, могут скрывать 

совсем иные механизмы. Как известно, столетия сосуществования природных 

и человеческих общностей в определѐнных нишах выработали различаю-

щиеся подходы и мироощущения. Так, характер базовых ценностно-

смысловых комплексов влияет не только на потребность в знании, но и на 

готовность отстаивать самостоятельность своих мнений и решений. При этом, 

с одной стороны, народы выращивают собственные сочетания базовых 

ценностно-смысловых комплексов, с другой, – фетишизация различий может 

привести к пагубным последствиям. Так, «ошибка заключается … в том, что 

собственный путь народа к (абсолютному!) различению добра и зла может 

быть отождествлѐн с его правом по-своему проводить это различие, лишая его 

общезначимости. А отсюда – рукой подать до идеи «вечной войны богов» [6, 

с.264]. Инфантильное желание считаться только с собственными интересами 

ведѐт к голой софистике, апологетике и пропаганде – вплоть до фриковой 

дипломатии и потоков фейковых сообщений, не позволяя выстраивать баланс 

разнообразия подходов. Возвращение сознания к его нравственным истокам – 

учению о праведном устроении жизни – непременное условие преодоление 

иррационализма общественными отношениями и политическим режимом, 

необходимость и осмысленной реализации жизненной стратегии, и 

сознательной гражданской активности. Успешными становятся в первую 
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очередь те культурно-цивилизационные миры, которые в состоянии не только 

заинтересовать, увлечь своими смыслами, но и структурировать своѐ 

социальное пространство, применяя при этом и классические и 

инновационные ресурсы, интегрируя базисные для себя формы ценностного 

сознания с логикой исторических изменений. Общественно важными 

инновациями народ не отрешается от прошлого, а напротив, они базируются 

на традициях, обогащая их. За дипломатичным делением на традиционные и 

нетрадиционные ценности скрывается водораздел между ценностями и 

антиценностями, формами развития и деградации. Изначальный фундамент 

нескончаемой глобальной кризисности – аморализм и отход от высших 

нравственных идеалов, ценностей и принципов (в частности, актов 

деятельного самопожертвования и сострадания). «С точки зрения русской 

нравственной философии источник нравственного тупика, в котором оказался 

Запад, но который грозил также и России, – крушение морального абсолюта, 

веры в совершенную непреложность различия между добром и злом, 

добродетелью и пороком, благородством и низостью» [6, с.280]. 
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THE ORIENTAL INFLUENCE ON LESSING’S  

AESTHETIC VIEWS 

Influence of Eastern philosophy on one of the titans of modern English 

literature Doris Lessing who successfully tried her pen at prose, correspondences 

between Lessing's creativity and Oriental motifs, the incarnation of universal 

humanist ideas of the modern world in Lessing's literary works are the issues that 

improved on the ground of political and moral ideologies, religious and 

psychological approaches, and appealed to several completely different styles, 

ideologies and styles throughout her literary heritage. Lessing being considered as 

one of the most important literary figures of the XX and early XXI centuries is one 

of those writers whose followers are not just readers. She was also considered to be 

related to social activities such as politics and feminism.  

Doris Lessing Literary Heritage is a collection of very important literary 

examples as psychological concepts, stream of consciousness, alter ego, 

development of duality and internal "I" concepts. During her creative activity, 

Lessing being the writer who managed to draw her readers‟ attention to a number of 

different worlds, was claimed by Margaret Drabble as: “Her stories cover a vast 

range of material: pre-independence African politics, the so-called colour bar, the 

humiliations of office life, the sex war, the fallout from two world wars, the chill 

spirit of the cold war, family dynamics, the class system, Marxism, the Englishness 

of the English and the anarchic mystery of artistic creativity”(1).   

Doris Lessing's rich literary heritage contains a number of ideas of feminism in 

the sense, as well as communism and the Eastern worldview in a number of novels, 

as well as Sufi ideas which is found as one of the most important themes in her 

literary works. Analysing topics from different cultures in Lessing's work 

encourages reader to understand and appreciate intercultural differences. Although 

almost every point of Lessing's literary legacy including gender, multiculturalism, 

and humanism problems as well as, the issues such as the analysis of Sufi problems 

are widely analysed, the attitude of Western literature to Sufi teaching which had 

great influence on Lessing‟s creativity is one of the least studied topics. The 

Oriental aesthetic philosophy, mainly used as a mystical concept in the Western 
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literary world and especially Sufism caused the emergence of new content and form 

in Lessing‟s creativity. 

Although there are strokes that reflect Lessing's approach to feminism, the 

same point of view in her novels, analysis of the woman characters shows that in a 

certain period of her creativity writer did not seek to emphasize the peculiarities of 

woman existence. Lessing tried to convey the factor of humanity to her readers in 

the closest way to herself - through the image of a woman. D. Lessing, mostly based 

her works on a kind of autobiographical notes and used female heroes only to 

replace her "I". 

Despite being highly appreciated by leading feminists for her book “The 

Golden Book”, the writer never considered herself a feminist. However, Doris 

Lessing's ability to synthesize ideas of feminism and Sufism in the collection 

"Canopus in Argos: Archives", laid to the foundation of a new style in writer‟s 

creative activity - "space fiction" as Lessing called it herself and thus, the writer 

appealed to the audience with a completely different, new approach. Valued as a 

genre of simple fiction by many Western literary critics, this Cosmic fiction in fact 

contains canons of a deep Eastern worldview. This quality makes Lessing step aside 

from the frames of a simple experimentalist writer turns into the one guided by the 

ideas of humanism and identity in a globalizing world. Although seemingly 

different ideas replace each other, it is mostly universal humanism ideas 

predominate in Lessing‟s literary works. 

An issue of individual identity in literary heritage and its relationships with 

collective identity have always a leading topic in Doris Lessing‟s novels. Being 

more optimistic about the future Lessing indicates hiding universal identity as a 

main point in it. Author underlines that the individual problems and the problems of 

society connected directly. Due to the Sufi ideas in her works Lessing shows the 

mystical reconciliation of individual and collective relations by means of allegorical 

elements. The review of Doris Lessing's legacy in critical literature does not always 

evaluate her turn from realism to space fiction properly. In fact, the imaginary 

worlds in the writer's work are aimed to show the apocalyptic environment of the 

spiritual decline of our modern world. Eastern philosophy is sensed in every line 

and sentence in Doris Lessing's novels thus, it does not frame these works, because 

the most humane of Eastern philosophical issues, global and universal approaches 

are reflected here.  

In conclusion, we would like to note that Doris Lessing‟s literary heritage can 

be considered one of the most interesting pages of modern literature. One of the 

most important reasons for the elements of Sufism that are widely mirrored in her 

literary works. In her novels Doris Lessing seeks to inculcate the values of Sufi 

philosophy, bringing a new breath to European literature as well as to English 

literature. 
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МІНІМІЗОВАНЕ СЛОВОТВІРНЕ ГНІЗДО ЯК ОСНОВА 

ВИВЧЕННЯ СЛОВОТВОРУ ІНОЗЕМНИМИ СТУДЕНТАМИ 

ТЕХНІЧНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Становлення незалежної України як самостійної держави напряму 
пов‟язане з укріпленням позицій української мови як серед її громадян,  так і 
серед іноземців, що отримують освіту в українських вишах. Отже, 
розроблення ефективних методик викладання української мови як іноземної 
якнайкраще сприяє реалізації цього завдання. 

Одним із перспективних способів засвоєння мови як іноземної є постійне 
збагачення лексичного словника студентів, яке, на думку багатьох науковців 
(Г.Д. Темник, З. Мацюк, Н. Дзеньдзюра), базується на опануванні ними 
семантико-дериваційних процесів, притаманних тій мові, що вивчається. 

Як наголошує в своєму дослідженні Зоряна Мацюк, саме «словотвір 
інтегрує ціле коло лінгвістичних і дидактичних проблем, серед яких найбільш 
важливою є можливість семантизації лексики з опорою на словотвірну та 
морфемну структуру слова з урахуванням специфіки функціонування 
словотворчих морфем» [5,138]. 

З усіх існуючих на сьогодні аспектів методики викладання українського 
словотвору в іноземній аудиторії нашу увагу привернула проблема формуван-
ня лінгвістичної компетенції іноземців засобами словотвору, а саме: питання 
створення словника словотвірних гнізд (далі СГ) української мови.   
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Треба констатувати, що такий словник вже розроблено, але поки що не 

для української, а для польської мови. В українському мовознавстві ідея 

створення подібного словника СГ належить професорові І. Ковалику [4], 

більш того Є. Карпіловською вже створено кореневий гніздовий словник [3].  

Але методика викладання української мови як іноземної має свою 

специфіку порівняно з викладанням цієї мови громадянам України, тому 

природно, що виникла ідея створення словника СГ саме для іноземної 

аудиторії, і вона має вже своїх прихильників та першопрохідців.  

Як наголошує Н. Дзеньдзюра у своїй науковій розвідці з цього питання: 

«Укладання словника словотвірних гнізд української мови як іноземної 

відкриває широкі можливості для організації навчальної роботи та сприяє 

швидкому і якісному засвоєнню нової лексики, вивченню граматики» [2,80]. 

Дійсно, опрацювання не окремих, ізольованих слів, а цілої низки 

лексичних одиниць, які належать до певної лексико-граматичної групи  і   

семантично пов‟язані між собою поняттями «твірна основа» і «похідні слова», 

дозволяє, на нашу думку, полегшити запам‟ятовування нової лексики і 

засвоєння навчального матеріалу з мови.  

Під поняттям «словотвірне гніздо (СГ)» науковці розуміють «ієрархічно 

впорядковану сукупність слів, пов‟язаних відношеннями похідності і 

об‟єднаних спільним коренем. У синтагматичному плані СГ є сукупністю 

словотвірних ланцюжків, в парадигматичному – сукупністю словотвірних 

парадигм» [2,81]. 

На їхню думку, словник словотвірних гнізд  має будуватися  за такими 

основними принципами:  

1. Основним критерієм відбору ключових та похідних слів гнізда є їхня 

належність до загальновживаної лексики;  

2. За основу побудови кожного словотвірного гнізда береться одне 

найуживаніше лексичне значення твірного слова; 

3. Рідковживані чи спеціальні слова не є матеріалом для цього словника. 

4. Створення словотвірного ланцюжка має відбуватися із застосуванням 

найбільш частотних словотворчих засобів, властивих тій чи іншій мові. 

Нам же хочеться дещо звузити цю проблему до розгляду поняття 

«словотвірне гніздо, що притаманне науковому стилю мовлення технічного 

спрямування» і яке, на нашу думку, можна охарактеризувати як «мінімізоване 

словотвірне гніздо». 

На нашу думку, принципи побудови такого словника СГ, що обслуговує 

певну цільову аудиторію, мають бути в деякій мірі скоригованими в пунктах 1 

та 4. І це стосується в першу чергу критерію відбору реєстрових слів: 

загальновживана лексика має поступитися місцем на користь загально-

наукової та термінологічної лексики за фахом студента. І пов‟язане це зі 

зменшенням кількості годин на вивчення мови як іноземної, із звужуванням її 

сфер за рахунок вилучення текстів суспільно-політичної, соціокультурної 
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тематики на користь науково-технічної мови. Це об‟єктивна реальність 

сьогодення у закладах вищої освіти технічного спрямування.  

Стосовно пункту 4, а саме процесу створення словотвірних ланцюжків, 

слід відзначити, що продукування словотвірних моделей іноземними 

студентами технічних закладів  базового рівня навчання стає можливим лише 

завдяки поєднанню їхніх знань загальної системи правил побудови слів та 

типових словотвірних моделей і частотних словотворчих засобів, притаман-

них саме науково-технічному стилю мовлення, а не українській мові взагалі.  

Ознайомлення зі спробою створення СГ на прикладі прикметника 

«довгий» в статті Н. Дзеньдзюри [2, 81], переконало нас ще раз у тому, що 

велика кількість суфіксів, притаманних лексиці художніх творів: «довг-еньк-

ий (черга), довг-есеньк-ий (язик), довж-енн-ий (вуса), довж-елезн-ий» не є 

предметом вивчення науково-технічної мови. Ця мова, «яка має описувати, 

пояснювати, характеризувати природні й соціальні процеси та явища, технічні 

об‟єкти, потребує спеціальних засобів для того, щоб подавати змінювання 

об‟єктів у часі, пов‟язані з цим події, їх наслідки, а також здатність до дії, 

перебування в дії тощо, тобто усі ці поняття, які називаються процесо- 

вими» [1,6] 

Мінімізоване словотвірне гніздо як засіб засвоєння семантико-деривацій-

них процесів науково-технічного різновиду наукового стилю мовлення, на 

нашу думку, має базуватися на чіткій системі словотворчих засобів та правил, 

розробленій українськими науковцями та термінологами і презентованій 

академіком М.Д. Гінзбургом у своїй праці «Українська ділова мова: практич-

ний посібник на щодень». 

Отже, мінімізоване СГ в основі своїй має базуватися  на описові  

процесових понять, що знаходить своє відображення у творенні дієслів 

недоконаного та доконаного виду, віддієслівних іменників на позначення дії, 

події, наслідку, найменувань учасників дії, а також прикметників та дієприк-

метників, що позначають активні та пасивні дійові властивості. [6,231]   

Підсумуємо наостанок: Використання словника СГ української мови  

саме для іноземців в майбутньому дасть  широкі можливості  щодо організації  

навчальної роботи  в іншомовній аудиторії, але під час  створення такого 

словника СГ, на нашу думку, має відбуватися диференціація словотворчих 

засобів з урахуванням цільової аудиторії. 
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ВЫБОР ЛЕКСИЧЕСКИХ ВАРИАНТОВ ОТПРАВИТЕЛЕМ 

СООБЩЕНИЯ КАК СЛЕДСТВИЕ ВАРИАТИВНОСТИ ЯЗЫКА 

В процессе речи носители языка без особых усилий понимают друг 

друга, несмотря на то, что данная информация была передана совершенно раз-
личным способом. Это говорит о невероятной способности языка выражать 
одну и ту же мысль через бесконечное многообразие способов выражения.  

Следует отметить, что изучение языкового варьирования или множест-

венной номинации часто соприкасается с понятием синонимии, так как в 
основе как синонимии, так и множественной вариации лежит понятие 
субституции.  

Однако, в рамках данного тезиса мы хотим рассмотреть именно послед-
нее. 

В этой связи Г.В. Демидова пишет, что «именно варьирование обуслов-

ливает в сфере специальной речи явление субституции» [2, с.495].  
Таким образом, выбор имеет место каждый раз, когда у отправителя есть 

более, чем один вариант передачи сообщения. Это говорит о том, что язык 
дает возможность отправителю информации передавать смысл сообщения ни 

одним конкретным, а различными способами, в зависимости от того, что, как, 
кем и при какой ситуации будет передано.  

Лексическая система представляет собой совокупность языковых ресур-

сов, находящиеся между собой в постоянных взаимоотношениях. Она 
обладает своеобразной особенностью – ее словарный состав постоянно 
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обогащается (появляются новые слова, значения развиваются, приобретают 
новые оттенки и т.д.). А.И. Иванова пишет, что «главный источник появления 

разнообразных синонимов кроется в дифференциации общества, в профес-
сиональном, возрастном, социальном, половом и т. д. различии носителей 
языка» [3, с.13-14].  

Развитию лексических единиц номинации в языке способствует «бурное 
развитие наук, углубление существующих научных знаний, появление новых 
научных парадигм, а также современные тенденции развития языка 
(интернационализация и национализация, интеллектуализация и 

демократизация, экономия языковых» [6, с.8]. 
Так или иначе, в попытках сделать необходимый лексический выбор 

отправитель сообщения ведет себя по отношению к общеязыковому фонду 

избирательно. Если появившийся в языке вариант передает хоть малейший 
различный оттенок значения или, более того, ассоциируется с новыми 
понятиями, то говорящий неизбежно встает перед выбором между этими 

словами. Важно отметить, что в нашем распоряжении может быть огромное 
количество близких по значению слов для выбора, однако на их 
использование накладываются определенные ограничения. Одно из таких 
ограничений заключается в контексте употребления синонимов. Несмотря на 

наличие в языке двух или нескольких близких по смыслу слов, количество 
возможных контекстов, где они могут заменить друг друга, не вызвав, при 
этом, большой разницы в значении, значительно меньше. Данный нюанс в 

выборе синонимов с твердостью указывает на факт отсутствия в языке 
абсолютной синонимии. Под выбором У. Лейбов понимал различные способы 
выражения одной и той же мысли [7]. Согласно У. Лейбову, вариация бывает 

социальной, а также стилистической. Если первая предполагает разницу в 
выборе языковых единиц, которая зависит от таких социальных и 
психологических параметров, как статус, пол, возраст и т. п., то вторая 
заключается в разнице выбора вариантов отдельными людьми внутри их речи, 

вне зависимости от перечисленных критериев. Соответственно, Б. Роберт и 
Л. Сеил в своей книге пишут, что в зависимости от того, кем является 
говорящий, выбор языковых вариантов отражается на лингвистическом 

контексте, а социальный контекст, помимо включенности самого говорящего 
в коммуникацию, обязательно предполагает также и наличие определенной 
ситуации [8, c.90]. Следовательно, выбор не производится случайно. В 
процессе выбора говорящий всегда противопоставляет варианты, пытается 

найти в одном из них «преимущество» значения, способное яснее передать 
его речевую или языковую интенцию.  

Вариативность языка представляет собой результат беспрерывного 

обновления лексической системы языка. С лингвистической точки зрения 
лексический выбор и номинативное варьирование опираются на такие 
свойства языка, как стремление к динамизму и вариативности своего 

существования.  
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Сегодня вариативность признается фундаментальным неотъемлемым 

свойством языка, без которого немыслимо его функционирование и развитие. 

Н.С. Валгина, например, считает, что «языковая вариативность является 

показателем языковой избыточности, но избыточности, дающей толчок к 

движению, развитию» [1, с.13]. В этой связи А.И. Иванова пишет, что «пред-

посылки существования номинативного варьирования содержатся также в 

языковой природе знака – неоднозначном соответствии его формальной 

стороны содержательной» [3, с.24]. В основе такой «вторичной контексту-

альной номинации» лежит «выделение из множества проявлений денотата 

какого-то одного признака» [4, с.28]. В лингвистике существует несколько 

трактовок этому явлению. По мнению Г.В. Демидовой, «вариативность – это 

характеристика языковой модификации, являющейся результатом эволюции 

использования разных языковых средств для обозначения сходных или 

идентичных явлений» [2, с.494]. По мнению В.М. Солнцева, вариативность 

определяет способы существования и функционирования единиц языка и 

языковой системы в целом [5, с.32]. Рассматривая природу множественной 

номинации, помимо изучения естественного стремления языка к измен-

чивости, важно учитывать когнитивную обусловленность вариативности 

языка. Такой подход к изучению языка характерен для когнитивной 

лингвистики, которая наряду с учетом общих закономерностей языка, 

большое внимание уделяет концептуализации мира в сознание людей.  

Таким образом, мы видим, что процесс вариативной номинации является 

важным признаком речевого поведения индивида. Из данного обсуждения 

выяснилось, что мотивированность личности к повторной номинации и 

процессу синонимизации лежит в его любви к языку и наслаждении от 

повторного наименования одних и тех же концептов по своему желанию. 

Более того, эта черта особенно значительно развита у более созидательных 

натур, склонные к самоанализу и креативных личностей.  

Учитывая мнение вышеперечисленных языковедов, можно сделать еще 

один вывод, что выбор отправителем конкретной единицы из синоними-

ческого ряда является осознанным и направлено на достижение максимальной 

точности при передаче информации.  Также важную роль в номинации играет 

статус данного концепта в определенной лингвокультуре. В итоге, данный 

предмет или явление приобретает способность быть названым вторично на 

основе новой ассоциации со сходным признаком другого предмета или 

явления, уже имеющего в данном языке наименование.  

Следовательно, в появлении в языке разных словесных воплощений 

одного и того же смысла нельзя недооценивать роль человеческого фактора. 

Поэтому, в этом смысле вариативность и лексический выбор можно 

расценивать как способность языка отражать образ мышления своих 

носителей, которая, разрушая динамический стереотип мышления отображает 

речевое и умственное поведение современных людей.  
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The article deals with the distance learning as a way of receiving education 

using computer and modern information technologies, it‟s emphasized that the main 

psychological problem of distance learning is communication or emotional 

interaction between the teacher and the students, as well as between the students 

themselves. 
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Due to the spread of Covid-19 virus, all countries began to introduce 

quarantine measures, which led to the closure of all educational institutions 

indefinitely. They were forced to move to a distance learning process in a short 

time. The readiness for this process was different, there were purely technical 

problems - the lack of the Internet, computers, educational materials on the network. 

And most importantly, the unwillingness of teachers to distance learning. Distance 

learning is a way of receiving education using computer and modern information 

technologies, which allows students to study at a distance. This method of acquiring 

knowledge provides comfortable and convenient conditions for each student [1]. 
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But an important nuance is that in contrast to foreign countries, where distance 

education is next to the classical form of education, in our country it is not an 

alternative, but only one of the auxiliary forms. Although the list of its benefits, 

proven by research, is quite large. Among them are: 1. Relevance, which involves 

the use of the latest tools for information, ICT and Internet capabilities. 2. Relatively 

large amounts of information that can be obtained in distance learning in a shorter 

time. 3. Convenience, in which each student has the opportunity to choose their own 

rhythm and mode of obtaining knowledge in a comfortable environment for him, 

which will have a positive impact on the learning process. 4. Individualization, 

which allows each student to coordinate learning with their needs. 5. Availability, 

which saves time and money through the use of educational facilities and the 

provision of free access to educational materials. 6. Flexibility, which provides the 

opportunity to teach material according to the level of preparation and basic 

knowledge of students, creating additional sites with the necessary information and 

sites where students can share information, answer each other's questions and learn 

by teaching others [3]. 

All this organization of the educational process with all its advantages does not 

take into account the psychological aspect of the preparedness of students and 

teachers for quality participation in it. Distance interaction in a non-standard, crisis-

ridden educational environment is complicated by three factors, such as increasing 

people's attention to health; restriction of the usual physical forms of contact in the 

system "teacher - student" (restriction of the exchange of emotional energy, 

restrictions in the application of habitual social norms, patterns of behavior and 

order); "Disruption" of the educational process due to the "technical mediator". In 

this situation, teachers are encouraged to focus on caring for the psycho-emotional 

state of each participant in the educational process, namely during online classes to 

devote more time to students' answers, joint discussion of educational tasks. This 

will help meet the needs of students in communication, confirm their self-esteem to 

stimulate internal learning motivation, will allow emotional relaxation. 

But all this painstaking work can be neglected due to the student's lack of basic 

self-discipline and self-motivation, which, of course, will not contribute to effective 

self-study of new material. Although independent work in the system of distance 

education is the main element of educational activities, psychologists emphasize the 

inability of the student to work independently with information. The leading 

motivations for independent activity can be educational and cognitive and 

professional. Specific incentives can be interests, responsibilities, fear of expulsion, 

and so on. But to be able to filter the necessary in the modern continuous 

information field requires good practice, which, unfortunately, is not given in 

schools. Institutions of secondary professional higher education are already working 

with a mature person with all his skills and abilities. Psychological problems such as 

insufficient volitional self-regulation, the influence of group attitudes, etc. can also 

hinder the implementation of independent activity [5]. It can also be related to the 
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individual characteristics of the learner, such as the dominant audio channel of 

information perception, when a person is able to absorb new information only in 

voiced form. 

Personal, lively communication with emotions and facial expressions remains 

out of the picture. Online communication becomes short-term, superficial, 

impoverishes its emotional component; the accumulation of information begins to 

take longer than its discussion; the culture of written language decreases; 

deteriorating writing; the time when a person in communication can express himself 

as an individual is reduced; the time of role, official communication increases; 

conflict is growing [5]. In addition, the focus on technical means, on the virtual 

environment, constant concentration on the monitor screen, long-term inclusion in 

the virtual world can not but be reflected in the inner state of the student. Its 

existence and successful functioning in the new  psychological environment has a 

number of specific requirements: the ability to briefly, accurately and competently 

formulate messages or requests, the ability to properly distribute the load and 

quickly process the information received. Thus, fragmentation and fragmentation of 

information leads to increased cognitive load on its perception, the use of hypertext 

mode, supported by all web servers, requires the ability to navigate a complex and 

often confusing link system, during prolonged work a person begins to be affected 

by "information noise". It is becoming increasingly clear that the process of 

interaction of a person with global information networks affects his psyche. That is 

why the feedback between the student and the teacher in the distance learning 

system is so important. It should provide the student with psychological comfort. 

The essence of the feedback mechanism is that in interpersonal communication the 

process of information exchange seems to be doubled and, in addition to the content 

load, carries information from the recipient to the communicator about how the 

recipient perceives and evaluates the communicator's behavior [6]. The adequacy of 

the perception of information depends on many reasons, the most important of 

which is the presence or absence of communication barriers in the dialogue process. 

The communication barrier is a psychological barrier to the adequate transmission 

of information between the participants. If such a barrier arises, the information is 

distorted or its content changed. 

One of the factors that can affect the communication barrier is the presence of 

a camera when the student is at home. The reluctance to work with the camera when 

classmates and teachers can observe the home environment leads not only to 

conflicting dialogues, but also to the absence of students in online classes. 

This situation can become a barrier to relationships. This is a purely 

psychological phenomenon, when the feeling of distrust and hostility to the teacher 

extends to the information offered by him. In some cases, the communication 

barrier is a psychological protection. Therefore, the personal characteristics of 

teachers in the system of distance education are of great importance to provide 

appropriate psychological comfort to students [7]. 
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Therefore, for successful training correction and adequate assessment, it is 
important to have direct contact with the applicant. In addition, it is impossible to 

accurately verify whether that person is working, performing a task, or doing it by 
someone else. Therefore, the final quality control of knowledge is still carried out in 
a face-to-face session. In addition, not all localities have access to the Internet. And 

most importantly, in distance learning, direct contact between teacher and student is 
lost [2]. During long-term distance learning, the student ceases to properly 
formulate their thoughts, express themselves and hold a discussion. However, this 
form of education requires a conscious and motivated approach to education. The 

opportunity to learn at a convenient time may not become a systematic learning, but 
a constant procrastination of this activity. That is why the remote form requires 
special self-organization and the ability to calculate your time. In the case of 

distance learning, the active role of the teacher is not reduced, as he must determine 
the level of knowledge of the applicant, and decide to adjust the curriculum in order 
to achieve the best mastery of the material. The psychological load of teachers is 

another moment that is impossible for a minute, but for some reason it is always 
overlooked. 

Covid-19 also did its part and, in isolation, influenced our personality and the 
way we received information. We are given many aspects of uncertainty in the 

world, and still not knowing when the situation will return to normal, many of us 
may experience feelings of hopelessness and depression. 

Depression can actually affect attention and memory, as well as information 

processing and decision-making skills. Moreover, we may feel panic. This can 
affect our ability to learn, making it difficult to acquire knowledge. 

Thus, the main psychological problem of distance learning today is 

communication or emotional interaction between teacher and students, as well as 
between students themselves. Development and implementation of various 
mechanisms to compensate for social - emotional dissatisfaction with the process of 
interaction in the system of teacher-student and student-student can significantly 

increase the effectiveness of distance learning. 
But despite all the benefits of distance learning, we must not forget a few 

things: the feeling of social isolation, which has led to serious consequences for the 

mental health of students. Given the current situation around the world, we have to 
talk about this, because distance is one of the solutions to improve the situation and 
reduce the statistics of COVID-19 cases. Including online messaging, emails and 
video conferencing that allow face-to-face communication and reduce feelings of 

isolation, we let's go through this desperate time. Was everything like that? 
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НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА 

НАВЧАННЯ ОСОБИСТОСТІ ПРОТЯГОМ ЖИТТЯ 

Одним із пріоритетних завдань розбудови і розвитку Української 

держави в умовах сьогодення є удосконалення освіти з метою приєднання до 

спільного європейського простору в умовах глобалізації, інтеграції та 

інформатизації. Ці процеси вимагають перегляду існуючих освітніх канонів з 

урахуванням суспільних змін, розбудови громадянського суспільства, 

урахування темпів технологізації та інформатизації тощо. Сучасна освіта 
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покликана забезпечити можливості та умови для розвитку й самовдоско-

налення особистості впродовж усього життя людини незалежно від її віку, 

статі, суспільного статусу, інституційної приналежності тощо. 

Процеси реформування освіти у широкому сенсі цього поняття є 

достатньо активними і продуктивними в Україні. На рівні державних 

документів, методичних розробок для кожної освітньої галузі, формування і 

реалізації сучасних парадигм та концепцій освіти, розробки сучасних 

технологій та методик визначено важливість неформальної освіти та її 

необхідність. Державну політику щодо здійснення означених змін 

відображено у Законі України “Про освіту”, “Про позашкільну освіту”, “Про 

вищу освіту”, “Національній доктрині розвитку освіти” й інших нормативно-

правових актах. Мова, передовсім, іде про неперервну освіту, як форму 

освітнього процесу, що дає можливість кожному реалізувати свої життєві 

плани, скоригувати фахову перспективу, змінити вектор свого професійного 

руху, заповнити ті прогалини, які утворилися за час життя і навчання у 

минулому тощо. 

Світова педагогічна практика доводить, що існуюча формальна освіта не 

в змозі цілком і повністю задовольнити бажання і уявлення кожної людини 

щодо власної реалізації у царині професійної, соціальної, громадської 

діяльності. Це визначає необхідність розширення рамок неформальної освіти, 

яка покликана доповнити і вдосконалити основну освітню модель, дає змогу 

кожній людині здобувати додаткову освіту у певний час, спосіб, використо-

вуючи наявні і досяжні для цього ресурси.  

Проблеми формальної і неформальної освіти становлять значний інтерес 

для українських учених. Історико-педагогічний аналіз цього напрямку в 

Україні здійснено у працях Л. Березівської, Н. Горук, Л. Вовк, Т. Кошманової, 

Н. Побірченко, С. Гончаренка, М. Лещенко, Л. Лук‟янової, А. Максименка, 

Н. Ничкало, С. Сисоєвої, Л. Сігаєвої та інших. 

Специфіка розвитку сучасного суспільства презентує новітні вимоги до 

фахових знань і компетенцій дорослої людини, її адаптаційних можливостей, 

мобільності, здатності до креативності, самонавчання. Традиційна загальна 

освіта, яку кожен отримує протягом життя надто консервативна, не продукує 

можливостей щодо пристосування до змін, що відбуваються у світі, і 

«принципово не може забезпечити її на усе життя знаннями, уміннями і 

навичками для повноцінного функціонування у сучасних умовах життя, тому 

виникає потреба у продовженій та додатковій освіті» [2, с.179]. Реалізувати  

потребу особистості щодо здобуття освіти протягом усього життя покликані 

новітні освітні ініціативи, які сьогодні прийнято називати «неперервна 

освіта».  

Мета неперервної освіти – надати кожній людині, безвідносно до віку, 

статі, соціального статусу, фізичної спроможності можливість навчатися, 
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розвиватися, оволодівати новими видами знань, компетенцій, діяльності задля 

адаптації у сучасному світі і реалізації власних потреб. 

Учені трактують неперервну освіту з точки зору компенсаторного 

навчання, яке має ціллю сприяти ліквідації прогалин у базовій освіті, або ж 

доповнює і розширює отримані раніше знання та навички у зв‟язку із новими 

вимогами професійної чи особистісно-значимої діяльності дорослої людини 

[1]. Так, А. Роджерс стверджує, що забезпечення освіти як неперервної 

діяльності впродовж життя людини, потребує розмежування освіти на менші 

складові. Науковець вважає, що безперервне навчання – це навчання, яке 

відбувається не лише у школах і коледжах, це навчання протягом усього 

життя, за різних умов, з різним місцезнаходженням та часом проведення [5, 

р.15].  

Сучасні європейські вчені вважають, що метою неперервної освіти є 

сприяння економічному зростанню держав та підвищенню громадянської 

свідомості населення. Найбільш виразно ця мета знаходить своє відображення 

в програмах неформальної освіти[3; 4].  

Розмежовуючи зміст та місію формальної і неформальної освіти 

А. Роджерс вказує на такі організаційні та змістові позиції: «Вступаючи до 

недовготривалої, цілеспрямованої, організованої, попередньо існуючої 

освітньої програми (тренінгу, курсів, семінарів) за межами традиційних 

освітніх установ, маючи змогу пристосувати її до своїх навчальних потреб, 

цілей і особистих обставин, людина залучається до неформальної освіти. 

Відповідно, якщо особистість позбувається своєї автономії і вступає до 

освітньої програми, де навчання побудоване зовнішніми чинниками, з якими 

вона повністю погоджується і приймає їх як належні, то вона отримує 

формальну освіту» [5, p.15]. Тут, очевидно, йдеться про певні освітні стратегії, 

які передбачають свободу вибору; зовнішні чи внутрішні мотиви; усвідом-

лення особистістю життєвої перспективи; врахування глобалізаційних детер-

мінант суспільного життя; очікувань від освітньої галузі тощо. 

Таким чином визначаємо, що неформальна освіта в умовах сьогодення 

стає важливою і необхідною складовою освітнього процесу і детермінується 

як суспільними, так і особистісними чинниками. Розширення сегменту 

неформальної освіти покликане задовольнити потреби людини щодо її 

адаптаційних можливостей у світі, що стрімко змінюється, удосконалюється, 

розвивається і вимагає від кожного нових компетентностей у фаховій, 

суспільній та особистісно-значимій діяльності. 
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ОСНОВНІ СТАДІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ СТАВЛЕННЯ МАТЕРІ 

ДО ДИТИНИ З ПОРУШЕННЯМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО 

РОЗВИТКУ 

Народження дитини з інтелектуальною недостатністю змінює порядок 

життя та психологічний клімат у сім‟ї. Усі члени сім‟ї, і, насамперед, мати, 

перебувають у стані емоційного стресу. Протягом перших років життя 

дитини цей стрес не зменшується, а зазвичай зростає. D. Krejčířová і Р. Říčan 

виокремлюють 5 стадій прийняття дитини з психофізичними обмеженнями, 

через які проходять батьки [1, с.91]. Стадія шоку, на якій у психоемоційній 

сфері батьків спостерігається замішання, деморалізація та дереалізація. 

Стадія заперечення, на якій батьки відмовляються прийняти ситуацію, не 

вірять у неї. Цей етап може включати проміжну стадію компенсації, під час 

якої батьки звертаються до релігії, як способу подолання стресу. Стадія 

занепокоєння, почуття провини: батьки шукають конкретного винуватця, 

звинувачують себе, партнера, лікаря та інших. Більше 35% батьків 

відчувають неспокій, що супроводжується жалістю до себе та почуттям 

провини. Стадія рівноваги: на цій стадії батьки, зокрема мати, намагаються 

раціонально оцінити ситуацію. Батьки збирають доступну інформацію, 

встановлюють контакти з людьми, які перебувають у аналогічній ситуації і 

виявляють активну участь у лікуванні та реабілітації дитини. Ця стадія 

зазвичай триває кілька місяців. Стадія реорганізації: батьки змирилися зі 

складною життєвою ситуацією, прийняли свою дитину, зацікавлені в її 

майбутньому та відрегулювали умови у сім‟ї так чином, щоб вони 

відповідали потребам дитини з обмеженими можливостями. 

Подібну до поглядів своїх колег пропонують систематику фаз прийняття 

батьками свої дитини з інвалідністю M. Vágnerová, Z. HadjMoussová, що 
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містить [2, с.34]: Стадію шоку та заперечення; Стадію депресії; Етап уявної 

адаптації; Етап конструктивної підготовки. 

Е. Kübler-Ross запропонувала іншу модель, що включає п‟ять стадій 

горя [3, с.8]: Заперечення; Угода; Гнів; Депресія; Прийняття. Зазначені стадії 

проходять батьки після першого шоку – народження дитини з інвалідністю. 

За думкою вчених, знання психологічних стадій допомагає фахівцям: 

1) зрозуміти реакцію сім‟ї інваліда, не розглядаючи поведінку членів сім‟ї як 

патологічну; 2) усвідомити, коли і як краще втрутитися у ситуацію. 

Визначені дослідниками фази та спосіб їх подолання батьками істотно 

впливає на формування типу дитячо-батьківських відносин, стиль вихован-

ня, материнське ставлення, яке може бути ефективним та неефективним. До 

неефективного ставлення В. Столін, Є. Соколова, А. Варга (4, с.20-21), 

Є. Савіна, Є. Смірнова (5) відносять емоційне відкидання (або емоційне 

заперечення чи дистанціювання від дитини), що проявляється в нестачі чи 

відсутності емоційного контакту матері з дитиною, ігноруванні нею потреб 

дитини. Дослідниками виділено негативні та позитивні типи комунікації 

матері: негативну оцінку, ігнорування, директиви (вказівки, розпоряджен-

ня), покарання, заборони, попередження, загрози, моралізацію. До позитив-

них комунікацій віднесено позитивну оцінку, похвалу, співпрацю, співчуття. 

Нині дослідники розглядають психологічну взаємодію матері та дитини 

не як односторонній процес її впливу на розвиток дитини, а як двосторонній 

процес, де кожен є активним партнером психологічної взаємодії [6, с.32]. 

Щодо негативного материнського ставлення до дитини з порушеннями 

інтелектуального розвитку, то ця проблема дослідниками вивчається переваж-

но у зв‟язку з батьківськими очікуваннями, з образом дитини в уявленнях 

абсолютної більшості батьків. Нами зроблено спробу розглянути материнське 

ставлення до дітей цільової групи, надавши йому загальну характеристику, за 

допомогою наступних інструментів: тест «Самооцінка психічних станів» 

(Hans Jürgen Eysenck), опитувальник батьківського ставлення (А. Варга, 

В. Столін), біографічна анкета. 

У опитуванні взяли участь 18 матерів віком від 28 до 42 років з різним 

сімейним статусом (перебувають в офіційному шлюбі – 44,44%; перебува-

ють у юридично неоформлених відносинах – 16,67%; розлучені – 38,89%), 

діти яких перебувають на курсі реабілітації у міському центрі комплексної 

реабілітації для дітей з інвалідністю м. Миколаєва. 

У результаті діагностики виявився прояв того чи іншого типу 

батьківського відношення за наступними п‟ятьма шкалами [7]: 

1. «Прийняття-відкидання». Шкала відбиває прийняття чи заперечення 

матір‟ю дитини. На одному полюсі стоїть емоційний стан матері, що 

виражається в повазі до індивідуальності дитини, симпатії до неї, суттєвої 

підтримки дитини, її планів та інтересів. На іншому – сприйняття дитини як 
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непристосованою, що здебільшого викликає в матері прикрість. «Відкидання» 

призводить до руйнування емоційного зв‟язку з дитиною. 

2. «Кооперація» – це найбільш ефективні та соціально бажані взаємини 

батьків та дітей, що характеризує батьків як суб‟єктів, зацікавлених у 

досягненнях дитини, батьки намагаються допомогти їй. Цей тип батьківського 

відношення сприяє розвитку інтелектуальних та творчих здібностей дитини. 

3. «Симбіоз» – шкала відображає зв‟язок матері та дитини (мати відчуває 

себе єдиним цілим з дитиною, прагне задовольнити всі потреби дитини, 

захистити її від труднощів та неприємностей життя). 

4. «Авторитарна ґіперсоціалізація» – мати вимагає від дитини 

підпорядкування, слухняності та дисципліни. Дитина ставиться у жорсткі 

дисциплінарні рамки, порушення яких суворо караються. 

5. «Маленька невдаха» – показує рівень сприйняття та розуміння дитини. 

Батьки з високим показником цієї шкали прагнуть інфантилізувати дитину. У 

їхньому уявленні дитина не пристосована до соціальної дійсності. Це 

призводить до того, що мати прагне всіма силами захистити дитину від 

труднощів життя. 

За отриманими результатами більшість матерів виявляють дисгармонічні 

типи ставлення до своїх дітей: відносини між матір‟ю і дитиною 

вибудовуються на кшталт авторитарної ґіперсоціализації, дитина 

сприймається як «маленька невдаха». Такі характеристики тісно пов‟язані з 

особистісними особливостями матерів, якім властиві: почуття провини, 

страху, тривоги; самобичування, невпевненість у собі, стурбованість, 

вразливість із сильно розвиненим почуттям обов‟язку. Переважання певного 

типу відносини по-різному може впливати на емоційно-вольову сферу 

дитини. Незважаючи на малу кількість опитуваних, можна виснувати, що 

сукупність типів взаємостосунків, що використовуються матерями, надає 

досить значний вплив на розвиток таких компонентів емоційно-вольової 

сфери як: психічна активація, емоційний тонус, напруга, комфортність, 

наполегливість, самовладання дитини. Емпіричне дослідження дозволяє 

говорити про те, що особливості дитячо-батьківських відносин є важливим 

фактором у формуванні компонентів емоційно-вольової сфери дітей з 

інтелектуальною недостатністю. Отримані в ході дослідження результати 

дозволять скласти індивідуальні плани реабілітації дітей на наступний строк з 

урахуванням домінуючого типу дитячо-батьківських відносин та підібрати 

правильну спрямованість консультативної роботи з матерями, які взяли участь 

в опитуванні. 
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ЛІКУВАННЯ ПЕРЕЛОМІВ ДОВГИХ КІСТОК КІНЦІВОК  

В ІНСТИТУТІ ІМ. ПРОФ. М.І. СИТЕНКА. ІСТОРІЯ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 

Проблема лікування переломів довгих кісток кінцівок, незважаючи на 

значну кількість вже проведених досліджень, залишається актуальною. Це 

обумовлено тим, що серед усіх пошкоджень опорно-рухової системи перело-

ми довгих кісток кінцівок зустрічаються найчастіше і супроводжуються 

розвитком різноманітних ускладнень, які значно погіршують якість життя 

хворих і часто призводять до встановлення інвалідності. За даними різних 

авторів, переломи довгих трубчастих кісток кінцівок складають від 33–36 %  
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[1], і навіть до 48–70% [2] від загальної кількості усіх пошкоджень скелета,  

а у постраждалих з політравмою відсоток переломів довгих кісток досягає  

75–90 % [3].  

Проблема лікування переломів довгих кісток мають не тільки медичний, 

а й соціальний характер. Лікування пошкоджень довгих кісток супроводжу-

ється ускладненнями, незважаючи на удосконалення технологій лікування. 

Фахівцями припускаються помилки, які теж викликають ускладнення і нега-

тивно впливають на результати лікування. Тому дослідження із зазначеної 

проблеми активно проводяться в усьому світі.  

В нашій країні такі дослідження почали проводитися у Харкові в 

Медико-механічному інституті, який був відкритий 8 червня 1907 р. Це був 

перший в Україні науково-лікувальний заклад ортопедо-травматологічного 

профілю, який сьогодні носить назву Державна установа «Інститут патології 

хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України».  

Проблемою лікування переломів кісток в Інституті почали займатися з 

перших днів його існування. Перший директор інституту – Карл Федорович 

Вегнер був прихильником методів функціонального лікування переломів. Для 

вивчення цих методів він їздив за кордон у клініки відомих європейських 

лікарів Барденгейера і Белера переймати досвід. К.Ф.Вегнер багато займався 

розробкою методик функціонального лікування переломів, замовляв для 

цього спеціальну апаратуру. Карл Федорович першим у Російській імперії 

застосував метод скелетного витягнення для лікування переломів трубчастих 

кісток. У 1910 р. в клініці інституту вперше в країні при переломі стегнової 

кістки було проведено цвях Штейнмана і здійснено скелетне витягнення [4]. 

К.Ф.Вегнер активно пропагував функціональний метод лікування переломів і 

став загальновизнаним авторитетом у галузі ортопедії та травматології. 

Результати своєї роботи К.Ф. Вегнер захистив у 1914 р. у докторській 

дисертації «Закрытые переломы диафиза бедра», а також опублікував у 

статтях «Принципы функционального лечения при повреждениях и 

заболеваниях конечностей» (1916) і «Методика функционального лечения 

поврежденной конечности» (1917). 

Ще на початку минулого сторіччя в інституті для лікування переломів 

довгих кісток кінцівок почали застосовувати метод накісткового металоостео-

синтезу. У 1911–1912 рр. були проведені операції інтрамедулярної фіксації 

фрагментів обох кісток передпліччя за допомогою стальних нікельованих 

штифтів і штифтів зі слонової кістки. При переломах стегнової, плечової, 

великогомілкової кісток фіксація фрагментів здійснювалась інтрамедулярно 

за допомогою стрижнів, виготовлених з великогомілкової кістки, а також  

металевих пластинків Лена і конструкції Ламота [4].  

 Досвід інституту став у нагоді під час Першої світової війни. У Харків 

ознайомитися із розробленими методами лікування переломів кісток  кінцівок 
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приїздили лікарі з лазаретів Катеринослава, Москви, Саратова, Луганська, 

Одеси, Києва, Сум, Варшави та багатьох інших міст [4]. 

Після Жовтневої революції в інституті активізувалися наукові 

дослідження з удосконалення методів діагностики і лікування переломів і 

вивихів суглобів. Продовжувалася розробка методик скелетного витягнення,  

консервативного і оперативного методів лікування переломів. Був рекон-

струйований цвях Штейнмана. Співробітниками інституту М.І. Ситенком і 

М.В. Павловичем був сконструйований перший вітчизняний клем для 

лікування переломів довгих кісток кінцівок. В інституті постійно велися 

роботи з удосконалення метода скелетного витягнення, створення нових 

систем для лікування переломів кісток цим методом. При цьому застосували 

принцип індивідуалізації систем витягнення. Цей метод почали  застосовувати 

не тільки для лікування свіжих переломів довгих кісток кінцівок, але й для 

вправлення травматичних вивихів суглобів, а також для лікування деяких 

внутрішньосуглобових переломів і множинних переломів кісток таза. Були 

розроблені показання для застосування витягнення у післяопераційному 

періоді з метою запобігти укороченню оперованої кінцівки і усунути  можливі 

складні деформації [4]. 

У 20-х роках ХХ ст. в інституті почали проводити операції металоостео-

синтезу при переломах шийки стегна за допомогою стального гвинта, але 

результати були мало задовільні, тому наприкінці 20-х років такі операції 

були припинені [4]. 

Після другої світової війни були розширені показання до оперативного 

лікування переломів кісток. Цьому сприяли наукові досягнення в травмато-

логії, анестезіології та застосування антибіотиків. В інституті були розроблені 

методики оперативного лікування переломів кісток стегна, гомілки, перед-

пліччя, внутрішньосуглобових переломів кульшового, колінного, ліктьового 

суглобів [4]. При оперативному лікуванні переломів довгих кісток хірурги  

все активніше використовують металоостеосинтез. У березні 1946 р.  

В.Я. Богачевським вперше був проведений інтрамедулярний металоостео-

синтез стегна цвяхом Штейнмана. З 1952 р. в інституті для фіксації 

фрагментів стегна застосовується цвях Я.Г. Дуброва. Співробітник інституту 

професор Т.А. Ревенко сконструював спеціальний провідник для ретроград-

ного введення цього цвяха, що значно прискорило і полегшило проведення 

операції. Доктором медичних наук В.Я. Моськіним у 60-х роках ХХ ст. були 

розроблені конструкції металевих стрижнів для інтрамедулярної фіксації 

кісток передпліччя та інструментарій [4]. 

В цей період продовжуються роботи з удосконалення методу скелетного 

витягнення. Були розроблені спеціальні конструкції клемів для витягнення за 

ліктьовий відросток, за горбистість великогомілкової кістки (професор 

В.О. Маркс, М.В. Павлович), створені нові системи витягнення, визначені 

показання їх застосування. Цей метод стали застосовувати не тільки при 
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лікування свіжих переломів довгих трубчастих кісток, а й для лікування 

деяких внутрішньосуглобових переломів. Використання цих технологій 

значно покращило результати лікування, скоротило строки лікування і 

прискорило повернення хворого до трудової діяльності [4]. 

У 70–80-х роках ХХ ст. в інституті продовжуються дослідження проблем 

лікування переломів довгих кісток кінцівок та їх наслідків. Розроблюються 

нові методи діагностики і лікування переломів довгих кісток, вивчаються 

причини виникнення ускладнень і незадовільних результатів, які призводять 

до інвалідності. 

При лікуванні хворих з переломами довгих кісток кінцівок у 6–12% 

випадків лікарі припускаються помилок. Був проведений аналіз цих помилок і 

виявлено найпоширеніші з них, у тому числі при використанні апаратів 

зовнішньої чрезкісткової фіксації та інтрамедулярного блокуючого остеосин-

тезу [5]. 

Клінічні дослідження, проведені в останні роки, показали, що необхідні 

чіткі критерії для вибору методів лікування ушкоджень довгих кісток 

кінцівок. Небгрунтоване розширення показань до використання методів 

внутрішньої фіксаціїї призводить до виникнення ускладнень і незадовільних 

результатів. Були сформульовані практичні рекомендації відносно тактики і 

технологій лікування ушкоджень [6,7]. 

Для покращення результатів лікування переломів довгих кісток кінцівок 

важливе значення має удосконалення комплексу організаційних заходів. Для 

вирішення організаційних питань з удосконалення системи лікування хворих з 

переломами довгих кісток кінцівок та профілактики інвалідності внаслідок 

травм співробітниками науково-організаційного відділу інституту були прове-

дені наукові дослідження. Було вивчено матеріали обласної травматологічної 

МСЕК та проаналізовано результати лікування постраждалих у травмато-

логічному відділенні інституту. 

Проведений аналіз показав, що у більшості випадків причиною інвалід-

ності була тяжкість ушкодження – 63%, різні види ускладнень спричинили 

інвалідність у 45% випадків, 6,5% склали лікарські помилки, 0,6% – 

організаційні недоліки в реабілітації [8]. 

Серед лікарських помилок найбільш типовими були такі: діагностичні 

помилки – 7,1%, неправильно обраний метод лікування - 29,7% та помилки 

при виконанні операцій (неточний вибір типу-розміру фіксатора для остео-

синтезу, неповна репозиція та недостатня стабілізація фрагментів в зоні 

перелому) у 45% відсотків випадків. 

В процесі дослідження було визначено, що основними ускладненнями 

при лікуванні хворих з переломами довгих кісток кінцівок були: порушення 

процесу зрощення переломів кісток – 33,4%, контрактури суміжних суглобів – 

29%, локальні невропатії сегментів – 6,6% – 13,4%, осьові деформації кінцівок 

25%, деформуючі артрози суміжних суглобів – 20% [8]. 
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Наукові дослідження показали, що на теперішній час ще існують 

лікувальні та організаційні фактори, які негативно впливають на реабілітацію 

хворих з переломами довгих кісток кінцівок, головні з яких це: несвоєчасне 

надання спеціалізованої медичної допомоги постраждалим, помилки та 

ускладнення в період їх лікування, а також порушення організаційних 

принципів реабілітації та відсутність чіткої взаімодії структур «стаціонар-

поліклініка – МСЕК», а також формальний підхід до диспансеризації та 

реабілітації цього контингенту хворих та інвалідів. 

Підвищенню якості лікування хворих з переломами довгих кісток 

кінцівок та профілактики інвалідності внаслідок травм у значній мірі 

сприятиме удосконалення комплексу організаційних заходів, зокрема 

необхідно дотримуватись таких принципів: 

– госпіталізацію постраждалих з тяжкими травмами опорно-рухового 

апарата проводити у спеціалізоване відділення багатопрофільних лікарень; 

– при виникненні ускладнень забезпечити екстрену консультацію та 

переведення хворих у висококваліфіковані медичні центри для раннього 

комплексного лікування, як основної, так і суміжної патології; 

– активізувати роботу по диспансеризації хворих та інвалідів з 

наслідками травм та проведенню планового реабілітаційного лікування в 

поліклініках, стаціонарах та в спеціалізованих центрах медичної реабілітації; 

– керівникам закладів охорони здоров‟я та органів місцевого самовряду-

вання більш приділяти увагу профілактиці травматизму, своєчасній якісній і в 

повному обсязі наданні медичної допомоги  постраждалим на догоспіталь-

ному та госпітальних етапах; 

– акцентувати увагу керівників медичних установ  на необхідність 

стандартизації обсягів медичної допомоги в залежності від категорії 

лікувального закладу; ширше впроваджувати в клінічну практику сучасні 

малоінвазивні хірургічні втручання; 

– рекомендувати органам управління охорони здоров‟я звернути увагу на 

те, що скорочення ліжкового фонду ортопедо-травматологічного профілю 

негативно впливає не тільки на лікувальний процес цього контингенту 

хворих, а й негативно впливає на всі етапи їх реабілітації. 

Своєчасне та повноцінне планування та реалізація цих організаційних 

заходів дозволить забезпечити більш якісне лікування та реабілітацію хворих 

з травматичними пошкодженнями довгих кісток кінцівок. 

Важливо підкреслити, що у вирішенні вищевказаних організаційних та 

лікувальних заходів значне місце належить сумісним зусиллям профільних 

науково-дослідних інститутів, міністерств охорони здоров‟я, місцевих 

органам влади та зацікавлених організацій. Тільки постійне дотримання цих 

вищевказаних заходів дозволить значно покращати ефективність лікування 

цього складного контингенту хворих, зменшити інвалідність. 
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РОЛЬ АНАЛІТИЧНИХ ЦЕНТРІВ У ВИРОБЛЕННІ 

ПОЛІТИЧНИХ РІШЕНЬ 

Однією із найважливіших особливостей розвинутих демократій сучас-

ного світу є усвідомлення багатосторонньої участі акторів у виробленні та 
прийнятті рішень. В даному дослідженні ми спробуємо окреслити тенденції 
участі аналітичних центрів у вироблені, прийнятті та реалізації політичних 

рішень в Україні. Варто наголосити, що наша держава не є високо розвинутою 
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та демократичною, адже рівень розвитку її ключових інститутів та політичної 
культури не досяг відповідного прогресу.  

Участь громадянського суспільства й аналітичних центрів, які уособ-
люють недержавний простір експертного середовища, до вироблення й 
реалізації рішень є надзвичайно важливим у нестабільних та транзитних 

суспільствах. Крім отримання альтернативної думки, співпрацю із заінтересо-
ваними стейкголдерами та орієнтованими на міжнародний досвід структу-
рами, взаємодія політичних інститутів з мозковими центрами сприяє 
легітимізації тих рішень, які впроваджуються. 

Так, у 2021 році було проведено 9-у щорічну конференцію аналітичних 
центрів, де були висвітлені результати дослідження «Попит, пропозиція та 
вплив аналітичних продуктів у сфері публічної політики» [1].  

Відповідно, важливими для українського публічного простору стали 
наступні висновки, що варто використовувати у формуванні порядку денного 
співпраці політичних інститутів й аналітичних центрів в наступних роках для 

більш ефективного та якісного розвитку демократії, а саме: 
1. У порівнянні з даними попереднього дослідження, проведеного 

2018 року, нинішня діяльність і рівень впливу аналітичних центрів, як 
незалежних, так і комерційних, демонструє тенденцію до зниження рівня 

їхньої залученості до процесів прийняття рішень. Можна говорити про 
звуження вікна можливостей для взаємодії з органами державної влади [1, 
с.4]. Тут варто наголосити, що експертне середовище залучають до 

обговорень, але занепокоєння викликає неврахування пропозицій. Тобто, 
такий собі симулякр співпраці.  

2. Головним замовником, а відповідно, і фінансовим донором виступають 

міжнародні донорські програми та актуалізовані ними питання. Ні державні, 
ні політичні інститути не прагнуть витрачати кошти на аналітичні продукти з 
альтернативних експертних установ, адже їх варто буде враховувати 
обов‟язково, що не відповідає їх інтересам й, відповідно, сучасній тенденції.  

3. Як засвідчують результати опитування і аналітичних центрів, і 
представників органів державної влади, співпраця між ними сьогодні частіше 
відбувається спорадично – в межах виконання певних міжнародних 

зобов‟язань, міжнародних програм або проектів [1, с.5]. Таким чином, Україна 
змушена співпрацювати з аналітичними центрами, які тиснуть на політичні 
інститути для виконання міжнародних завдань та зобов‟язань. 

4. Аналітичні центри допомагають поширювати на міжнародному рівні 

інформацію про перебіг реформ в Україні та наслідки російської агресії, 
також сприяючи формуванню та зміцненню міжнародної коаліції на 
підтримку нашої країни [1, с.6]. Таким чином, це додаткова перевага для 

держави та політичної кон‟юнктури використовувати доступ в системі 
міжнародних відносин діяльність та можливості мозкових центрів.  

5. Підготовку проектів державних рішень здійснюють співробітники 

департаментів, і часто саме вони виступають найбільш «вдячними» 
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користувачами повних аналітичних продуктів і звітів. Відтак, щоденна 
безпосередня робота, яка забезпечуватиме також інституційну наступність в 
умовах кадрових змін чиновників топ-рівня, має бути зосереджена на 

держслужбовцях цієї ланки [1, с.6]. 
Таким чином, роль аналітичних центрів не просто допомагає вирішувати 

щоденні проблеми влади, вони сприяють забезпеченню стабільності 

інститутів, легітимізації та більш ефективному їх впровадженню державних та 
політичних рішень, а також просуванню країни і її іміджу на міжнародній 
арені. Тенденції участі аналітичних центрів в Україні за останні три роки 
погіршилися й більше виглядають як симулякр співпраці між аналітичними 

центрами та політичними інститутами держави. Однак розвиток 
демократичного державотворення вимагає усвідомленої участі та взаємодії, 
що має стояти на вершині інтересів усіх суб‟єктів публічної політики.  
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ВОЄННІ КОНФЛІКТИ В МАЙБУТНЬОМУ  

СЕРЕДОВИЩІ БЕЗПЕКИ 

1. Вступ 

Відповідно до Закону “Про національну безпеку України”, після виборів 

Президента України у 2019 році Україна розпочала черговий цикл планування 

у сферах національної безпеки та оборони. У 2020 році Президент України 

затвердив нову Стратегію національної безпеки України [1], а на її основі 
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Міністерство оборони України розробило Стратегію воєнної безпеки України 

[2]. Стратегія воєнної безпеки України є концептуальним документом, який 

визначає базові положення воєнної політики України: принципи, цілі, 

завдання, шляхи досягнення цілей та інші. 

Основною вихідною позицією для розробки всіх цих документів є 

припущення про напрямки та характер розвитку середовища безпеки в 

довгостроковій перспективі, а також про характер військових конфліктів 

майбутнього. Саме звідси беруть початок цільові значення параметрів 

збройних формувань (спроможності), які мають забезпечити ефективність 

застосування сил оборони та визначаються державними програмами розвитку 

Збройних Сил (ЗС) України. 

З іншого боку, під час останнього циклу оборонного планування 

Міністерство оборони України розробило довгостроковий прогноз “Опис 

середовища безпеки. Стратегічне передбачення 2030 року” [3] з урахуванням 

пропозицій авторів [4]. Але цей документ орієнтований на розкриття 

тенденцій та явищ, які у майбутньому можуть породжувати ризики безпеки. 

Тому опис майбутнього середовища безпеки потребує певної ревізії та 

адаптації, щоб більш чітко сформувати розуміння природи майбутніх воєнних 

конфліктів. 

Тому наше завдання полягає у визначенні не лише тенденцій та 

особливостей розвитку середовища безпеки, а й того, як вони впливатимуть 

на характер конфліктних ситуацій та військових конфліктів. 

2. Огляд літератури 

У країнах-членах Північноатлантичного альянсу розробка документів 

оборонного планування є стандартом. В армії США діє оперативна концепція 

[5], в якій один із перших розділів описує майбутнє операційне середовище. 

Інший документ, Доктрина ЗС США [6], починається з викладу сутності 

війни, а також з опису стратегічного безпекового середовища. ЗС США 

розробили аналогічні документи й для окремих видів діяльності. Наприклад, 

документ “Об'єднана логістика” [7] у першому розділі описує середовище 

логістики. Дослідження [8] розглядає еволюцію поглядів армії США у 

оперативних концепціях об'єднаних сил. Дослідження [9] дає практичні 

рекомендації щодо розробки військових концепцій, у тому числі операційних. 

Зокрема, це дослідження рекомендує описувати операційне середовище як 

одну з перших позицій у документах оборонного планування. ВС 

Великобританії нещодавно прийняли нову “Інтегровану оперативну 

концепцію” [10], де більше однієї третини тексту присвячено опису змін у 

безпеці. “Стратегічна концепція НАТО” [11] не є винятком. 

Таким чином, в ЗС країн-членів НАТО є стандартом розробка 

концептуальних документів оборонного планування, в яких однією з перших 

позицій викладається бачення розвитку безпеки та поглядів на військові 
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конфлікти майбутнього. Для України такі погляди також потрібні для 

обґрунтованого визначення розвитку оборонних спроможностей. 

3. Методичний підхід 

Використаний методичний підхід виходить із розуміння середовища 

безпеки як складної системи [12], яке утворюють військово-політичні сили та 

зв'язки між ними – міжнародні відносини у всіх сферах життєдіяльності. 

Відповідно до основ теорії політичного реалізму [13,14], первинною 

системною категорією в цій системі є інтереси воєнно-політичних сил. Вони є 

тими причинами (стимуляторами), які рухають безпекове середовище. Саме 

вони і лише вони породжують дії сил, що утворюють безпекову ситуацію з 

певних міжнародних проблем в певних регіонах. Звичайно, під час 

планування та здійснення дій воєнно-політичні сили враховують наявні 

ресурси і вибудовують певні переваги щодо їх застосування, як правило, в 

залежності від вартості ресурсів і очікуваного ефекту від застосування. У 

широкому розумінні ресурс є сукупністю матеріальних і нематеріальних 

спроможностей сили, які вона має в розпорядженні. На загальному рівні 

можна виділити три типи ресурсів: людські ресурси, ресурси економіки (ті, 

що створені людиною: обладнання, інфраструктура, озброєння, технології 

тощо) і ресурси природного походження (енергоресурси, вода, повітря тощо). 

Концепція передбачення, яку ми використовуємо на основі зазначеного 

представлення безпекового середовища, базується на розумінні довгостро-

кового характеру інтересів воєнно-політичних сил. Як показує історичний 

досвід, зміни інтересів відбуваються лише в результаті великих подій 

національного масштабу, які змінюють світорозуміння політичних еліт. Якщо 

інтереси воєнно-політичних сил породжують та визначають головні риси 

безпекового середовища і є сталими впродовж достатньо значущого часового 

інтервалу, то ми можемо обґрунтовано здійснити передбачення глобального 

безпекового середовища у довгостроковій перспективі на основі аналізу 

найбільш узагальнених інтересів воєнно-політичних сил, які ми спостерігаємо 

сьогодні. Такі найбільш узагальнені інтереси пов‟язані зі самозбереженням 

сил та прагненням поступового соціально-економічного розвитку, тобто 

насамперед з доступом до ресурсів, до ринків збуту і з безпекою. Проекція 

інтересів сил і глобальних тенденцій на регіон з врахуванням регіональних 

особливостей дозволять отримати можливі сценарії можливих конфліктних 

ситуацій. Додаткове врахування тенденцій розвитку ресурсів і технологій 

також дозволять зробити припущення стосовно особливостей регіональних 

воєнних конфліктів у майбутньому.  

Таким чином, мета нашого дослідження полягає у розкритті наступного 

логічного ланцюжка: 

глобальні та регіональні тренди в еволюції безпекового середовища на 

горизонті до 2030 року, поєднання яких формує найбільш можливі варіанти 

майбутніх конфліктних ситуацій; 
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сценарії можливих конфліктних ситуацій, які вимагатимуть застосування 

сил оборони; 

основні особливості регіональних воєнних конфліктів майбутнього. 

4. Глобальні і регіональні тренди безпеки  

Майбутнє безпекове середовище – це епоха фундаментальних змін у 

системі світоустрою. Кожна система має межі зростання та існування. Час 

відносного спокою після заміни двополярної моделі світоустрою на 

однополярну модель закінчився. Після закінчення холодної війни світові еліти 

не змогли побудувати більш справедливий світ. Накопичені надвеликі 

фінансові, ресурсні, соціальні, міжрегіональні диспропорції не дають підстав 

сподіватися на стабільність світового порядку та світову безпеку. Головне 

джерело нестабільності належить фінансово-економічній сфері. Світова 

фінансово-економічна система майже вичерпала можливості прогресивного 

розвитку та потребує змін, які потягнуть безпрецедентні зрушення та 

потрясіння у всіх сферах життєдіяльності людства. Сьогодні кінцеве та 

зрозуміле рішення світових еліт щодо нового проекту світоустрою відсутнє, 

існуюча система продовжує функціонувати за інерцією, накопичуючи 

диспропорції та наближаючись до колапсу. Інтереси держав стають дедалі 

більш несумісними, антагоністичними, а середовище безпеки – більш 

токсичним. Можливість його вступу на шлях неконтрольованого розвитку 

підвищуватиметься. В таких умовах не можна виключати жодну можливість 

несподіваного розвитку подій. Явища, яким раніше ми не приділяли уваги 

через незначність, у майбутньому можуть набути непереборної сили. 

Єдиний у минулому світовий порядок у майбутньому розпадатиметься на 

кілька кластерів, викликаючи перерозподіл глобального впливу, в ході якого 

існуючі міжнародні регуляторні правила, норми та інститути все більше 

втрачатимуть вагу та значення. Цивілізаційні відмінності відіграватимуть 

важливу роль у цих процесах. Очікується, що загроза виникнення військових 

конфліктів збільшуватиметься у зонах перетину кластерів, тобто у буферних 

просторах. 

Вже сьогодні ми спостерігаємо розгортання у повну силу геополітичної 

конкуренції між Заходом (США, Великобританія, ЄС) та Сходом (Китай та 

РФ). Регіональні держави підвищують геополітичні амбіції. Центр перетину 

інтересів утворюють торгові шляхи між Сходом та Заходом, контроль над 

якими дозволяє одночасно забезпечити сприятливі для себе умови 

економічного розвитку та стримувати конкуруючі держави. Україна 

знаходиться на одному з найпривабливіших торгових шляхів. Агресія РФ 

проти України є яскравим підтвердженням геополітичної конкуренції та 

спроб РФ зберегти та розширити свій навколишній простір безпеки. 

Враховуючи непримиренність інтересів провідних держав, не можна 

виключити, що наступні роки будуть визначальними для збереження України 

як самостійної держави. 



Collection of scientifical works, Issue 12. 2021 
 

63 

Згортання процесів глобалізації сприятиме відродженню різноманітності 

національних культур та пошуку нових ідеологій. Ідеї дотримання глобальних 

демократичних цінностей все більше будуть піддаватися сумніву, а 

привабливість ідей націоналізму, включаючи його агресивні форми, 

підвищуватиметься. Інформаційні технології збільшуватимуть вплив на 

культурний простір. Вони дедалі більше ставатимуть ефективними 

інструментами політики. На Сході Євразійського континенту держави 

підтримуватимуть ставлення до релігії як важливого соціального інституту, 

але у країнах суспільне значення релігії продовжить зменшуватися. 

Погляди на способи вирішення існуючих міждержавних протиріч 

змінюватимуться одночасно з розвитком інструментів влади (економічних, 

інформаційних та інших). Втім не підлягає сумніву факт збереження воєнною 

силою вирішального значення. Ядерні сили провідних держав залишаться 

переважно засобом стримування та забезпечення невідворотності неприйнят-

них втрат противника. Розглядаючи неядерні сили, збільшення частки 

високотехнологічного озброєння та військової техніки збільшуватиме вартість 

воєнного шляху для вирішення протиріч. Людські втрати також стануть більш 

чутливими для суспільства. Тому в майбутньому ми можемо очікувати 

подальшого розвитку невоєнних інструментів (насамперед економічних, 

політичних та інформаційних) та використання їх для вирішення завдань, які 

раніше вирішувалися за допомогою воєнної сили. Тобто в майбутньому 

держави будуть віддавати перевагу інструментам, застосування яких не 

перевищуватиме умовного порогу війни. Втім, це аж ніяк не означатиме 

втрати ролі сил оборони як інструменту забезпечення суверенітету та 

територіальної цілісності держав. Рівень розвитку людських, економічних та 

технологічних ресурсів, як і раніше, визначатиме співвідношення сил та 

здатність держав вирішувати протиріччя на свою користь. 

Обсяг, територіальний розподіл та якість людських ресурсів продовжать 

змінюватись. Населення планети у регіонах зростатиме асиметрично, 

породжуючи потужні міграційні потоки і бажання використовувати їх у 

власних інтересах. Якість освіти знижуватиметься через обмеженість 

кругозору молоді, дефіцит фундаментальних і системних знань, поширення 

уривчастого, несистемного мислення. Спільною проблемою країн Східної 

Європи залишиться відтік кваліфікованої робочої сили. Роль та доступність 

освіти як фактора конкурентоспроможності країн зростатиме. 

Домінантні технології виробництва товарів, їх транзиту, надання послуг 

визначатимуть склад найважливіших людства економічних ресурсів. У 

середньостроковій перспективі ми не бачимо значних технологічних зрушень, 

насамперед в енергетиці, хоча новітні технології поступово підвищуватимуть 

свій вплив. Розвиток економічних ресурсів зосереджуватиметься переважно 

на більш ефективному видобутку мінеральних ресурсів, насамперед нафти, 

газу, золота, рідкісноземельних металів та інших. Очікуються масштабні 
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трансформації у світовій та регіональній транзитній інфраструктурі. Нові 

інфраструктурні проекти будуть спрямовані на збільшення контролю над 

ресурсними та споживчими ринками і, за рахунок цього, суттєво 

загострюватимуть протиріччя між центрами сили, що неминуче позначиться 

на трансформації регіональних проблем, систем безпеки та військово-

політичних союзів. Вичерпання економічних ресурсів у Європі та розвиток їх 

на сході Євразії буде одним із визначальних факторів безпеки у регіоні. 

Суперечності між державами в регіоні України в найближчому майбут-

ньому будуть відображенням глобальних протиріч, виявляючись і конкретизу-

ючись у проблемах регіональних відносин, головними з яких є агресія 

Російської Федерації проти України та втручання у її внутрішні справи з боку 

інших геополітичних гравців. Ведення операцій силами оборони на сході 

України, повернення Криму, висунення явних чи неявних територіальних 

претензій, європейська та євроатлантична інтеграція України, транспорту-

вання та споживання енергоносіїв, боротьба з корупцією будуть важливими 

для України проблемами. 

Факторами, які посилюватимуть загрозу застосування воєнної сили проти 

України, слід розглядати такі: 

ескалація геополітичного протистояння між провідними державами; 

загострення світової фінансово-економічної кризи; 

кризові явища у соціально-політичній сфері Європейського Союзу; 

втрата дієздатності існуючих систем безпеки; 

негативні зміни у демографії населення України та його культурно-

ідеологічних перевагах; 
зменшення транзитного та промислово-технологічного потенціалу України; 

масштабні техногенні катастрофи, здатні вирішальним чином вплинути 

на воєнну могутність України. 

Сценарії можливих конфліктних ситуацій 

Сценарії можливих конфліктних ситуацій, що вимагають застосування 

або залучення сил оборони, є результатом поєднання вищевикладених трендів 

безпеки, а також інтересів провідних воєнно-політичних сил, наявних ресурсів 

та умов безпеки. Сценарії враховують природу поточного воєнного конфлікту 

та результати довгострокового прогнозування середовища безпеки. До цих 

сценаріїв належать такі. 

Сценарій 1. Збройна агресія проти України з боку інших держав чи 

коаліції держав. Повномасштабне застосування воєнної сили проти України з 

боку іншої держави чи коаліції держав з проведенням військових операцій на 

території України з метою знищення воєнного потенціалу, зміни воєнно-

політичного керівництва або примусу його до необхідних політичних рішень, 

зміни конституційного ладу, анексії чи окупації території. Швидше за все, 

Україна буде змушена діяти самостійно, без союзників, але з обмеженою 

воєнно-політичною підтримкою дружніх держав. Ситуація може сприяти 
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дестабілізації соціально-політичної обстановки, техногенних катастроф, 

голоду, епідемій. Наслідки конфлікту можуть бути катастрофічними: втрата 

державності, частини території, матеріальні збитки, знищення галузей 

національної економіки та інші. Ми оцінюємо можливість виникнення 

ситуації як середню. Ситуація може відбуватися на тлі тотального загострення 

протиріч у багатьох галузях національної безпеки. Спусковою подією може 

бути будь-яка дія України чи протилежної сторони: збройний інцидент, 

захоплення заручників, непродумана політична заява тощо. Випереджальними 

індикаторами ситуації будуть: активізація інформаційно-психологічних 

операцій у закордонному та вітчизняному інформаційному просторі, акти-

візація незаконних дій у кіберпросторі, блокади, санкції, розрив диплома-

тичних відносин, зосередження військ біля державного кордону тощо. 

Сценарій 2. Збройний конфлікт усередині держави, підтриманий ззовні. 

Масоване застосування зброї на території України незаконними збройними 

формуваннями з метою захоплення влади в державі або деяких регіонах, 

приєднання їх до суміжних держав, примус воєнно-політичного керівництва 

України до зміни конституційного ладу. Інші держави можуть підтримувати 

ці незаконні збройні формування, включаючи постачання ним матеріальних 

ресурсів, озброєння та військової техніки, вогневу поразку далекобійним 

озброєнням через державний кордон, надання розвідувальних даних тощо. 

Ситуація може перерости у воєнний конфлікт України з іншою державою. 

Наслідками такого конфлікту можуть бути втрата державності, повна чи 

часткова втрата суверенітету, порушення територіальної цілісності, а також 

економічні збитки, ескалація соціально-економічних проблем. Ми оцінюємо 

можливість виникнення ситуації як підвищену. Ситуація може відбуватися на 

тлі ескалації внутрішнього соціально-політичної напруження, яке посилене 

фінансово-економічними проблемами, масовими демонстраціями протесту, 

акціями громадянського опору, тиском з боку іноземних держав, диплома-

тичною блокадою тощо. Спусковою подією можуть стати будь-які дії, здатні 

викликати обурення у суспільстві, інцидент із силовими структурами тощо. 

Випереджальними індикаторами ситуації будуть: інформаційно-психологічні 

операції та кібернетичні операції у вітчизняному інформаційному просторі, 

створення та підтримка незаконних збройних та воєнізованих формувань, 

активізація деструктивних дій неурядових організацій, активізація незаконної 

торгівлі зброєю, провокації проти представників влади та інші. 

Сценарій 3. Залучення України до воєнного конфлікту між іншими 

державами. Застосування підрозділів збройних сил іншої держави чи коаліції 

держав, що тимчасово перебувають на території України, проти третіх держав 

чи коаліції держав. Ситуація може перерости у збройну агресію проти 

України. Ми оцінюємо можливість виникнення ситуації як низьку. Ситуація 

може відбуватися на тлі ескалації протиріч між двома державами. Ці держави 

можуть мати військові підрозділи на території України або використовувати 
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територію України, її повітряний простір або морську економічну зону для 

доставки бойових частин зброї. Спусковою подією може бути оголошення 

стану війни однією з іноземних держав або застосування нею воєнної сили. 

Випереджальними індикаторами виникнення ситуації можуть бути: ескалація 

напруженості військово-політичних відносин між державами, підвищення 

ступеня бойової готовності їх ЗС, посилення тиску на воєнно-політичне 

керівництво України щодо підтримки однієї з держав. 

Сценарій 4. Збройний конфлікт у прикордонному районі. Обмежені за 

масштабом інциденти із застосуванням зброї силовими структурами іншої 

держави або іноземними незаконними збройними формуваннями у 

прикордонних районах, виключній (морській) економічній зоні та на 

континентальному шельфі проти сил оборони України. Метою цих інцидентів 

є: перевірка готовності сил оборони до рішучих дій, підготовка вторгнення, 

захоплення плацдармів, окупація спірних територій або підтримка незаконних 

збройних формувань та інші. Результатом розвитку ситуації може бути 

збройний конфлікт між Україною та суміжною державою. Ми оцінюємо 

можливість виникнення ситуації як середню. Ситуація може відбуватися на 

тлі ескалації політичних, економічних, соціальних, етнічних, релігійних 

протиріч відносин між Україною та сусідньою державою. Спусковою подією 

може бути інцидент у прикордонному районі із застосуванням зброї, 

неправомірні чи надмірні дії влади щодо мешканців прикордонних районів. 

Випереджальними індикаторами виникнення ситуації можуть бути: 

зосередження військ суміжної держави біля державного кордону України, 

активізація розвідувальної діяльності з боку суміжної держави, засилання 

озброєних груп регулярних чи нерегулярних сил іншої держави, незаконне 

постачання зброї, активізація контактів місцевого населення з представниками 

влади суміжної держави, психологічних та кібернетичних операцій та інші. 

Основні особливості регіональних військових конфліктів майбутнього 

Цілі сторін. Сьогодні фінансово-економічний потенціал багатьох 

транснаціональних корпорацій перевищує валовий внутрішній продукт (ВВП) 

деяких регіональних держав, зокрема України. Подальше зростання 

фінансової сили корпорацій у майбутньому збільшить інвазію корпоративних 

інтересів у державну політику. Інтереси приватного бізнесу дедалі більше 

визначатимуть цілі сторін у майбутніх воєнних конфліктах, а категорія 

прибутку використовуватиметься як оцінка успішності воєнних дій. Характер 

воєнних цілей також змінюватиметься. Сторони відмовлятимуться від спроб 

захопити територію, розділити державу-противника або стягнути контри-

буцію. Забезпечення лояльності воєнно-політичного курсу протилежної 

сторони буде у центрі уваги ініціаторів конфлікту. 

Чинні сили. Враховуючи ефективність та вартість застосування збройних 

формувань у конкретних умовах, держави будуть віддавати пріоритет тим 

формуванням, які здатні рішучими діями швидко досягти цілей у воєнному 
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конфлікті. Держави віддаватимуть перевагу силам спеціальних операцій, 

ударам із глибини по об'єктах державного та військового управління, об'єктам 

критичної інфраструктури. Держави частіше використовуватимуть приватні 

військові компанії, а також сили, які складно ототожнити з державою: 

повстанці, терористичні організації, радикальні релігійні організації, неза-

конні збройні формування та інші. Очікується поширення проксі-війн, де на 

користь впливових держав військові дії будуть вести підконтрольні їм 

держави. 

Використовувані ресурси. Держави змінюватимуть переваги щодо 

використання ресурсів. ЗС активно застосовуватимуться задля досягнення 

головних цілей у перших фазах воєнного конфлікту. У разі неуспішності дій 

держави заморожуватимуть конфлікт, після чого віддаватимуть пріоритет 

невоєнним інструментам: політичному тиску, інформаційним інструментам та 

фінансово-економічним інструментам для економічного удушення супротив-

ника та ескалації його внутрішніх соціальних проблем. Мережеві конфлікти 

стануть найпоширенішими. У цих конфліктах противник намагатиметься за 

допомогою інформаційних інструментів змінити світогляд і світосприйняття 

різних верств населення, щоб контролювати їхнє ставлення до конфлікту. 

Озброєння. Усі провідні держави продовжать розробку нових озброєнь, 

насамперед заснованих на нетрадиційних принципах дії, оскільки вони будуть 

давати дієву військову перевагу над потенційним противником. На сьогодніш-

ній день найбільш наближеними до масового виробництва є гіперзвукові боє-

припаси, кінетична, лазерна та електромагнітна зброя. Ми звертаємо особливу 

увагу на можливість застосування нових видів біологічної зброї, які дають 

змогу не перевищити поріг війни або не дозволяють виявити суб'єкта, який 

застосував цю зброю. Роботи та роботизовані комплекси широко застосову-

ватимуться на полі бою, що докорінно змінить тактику бою та підходи у 

плануванні військових операцій. Можлива поява окремого різновиду зброї – 

інформаційної зброї. Загалом сьогодні ми спостерігаємо кілька наступних 

тенденцій, які визначатимуть розвиток озброєння в майбутньому:   

випереджальний розвиток високоточного озброєння з підвищеною 

бойовою могутністю та дальністю дії; 

застосування повітряно-космічних систем для вирішення задач розвідки, 

управління, навігації та безпосереднього ураження цілей на гіперзвукових 

швидкостях; 

інтелектуалізація озброєння: створення та масоване використання 

роботизованих, автономних та дистанційно керованих зразків та систем 

озброєння; 

розвиток сетецентричних технологій управління боєм; 

підвищення скритності та захищеності озброєння, особового складу та 

об'єктів інфраструктури від поразки звичайною зброєю, зброєю масового та 

електромагнітного ураження; 
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підвищення надійності, оперативності застосування та спрощення 

експлуатації озброєння. 

Висновки. Аналіз документів оборонного планування показав, що опис 

середовища безпеки, яке є вихідним пунктом оборонного планування, крім 

прогнозу умов появи довгострокових ризиків має включати проекцію 

глобальних тенденцій на регіональні умови і розглядати сценарії можливих 

конфліктних ситуацій та особливості воєнних конфліктів майбутнього. У 

цьому дослідженні автори розглянули такі положення: 

глобальні та регіональні тренди безпеки; 

сценарії можливих воєнно-політичних ситуацій; 

основні особливості регіональних воєнних конфліктів майбутнього. 

Загалом ми не очікуємо зниження рівня глобальних протиріч та 

підвищення стабільності міжнародної обстановки. Геополітична конкуренція 

між Заходом і Сходом посилюватиметься, процеси глобалізації згортати-

муться, а однополярний світ поступово замінюватиметься багатополярним. 

Ентропія середовища безпеки зростатиме, а можливість виникнення воєнних 

конфліктів збільшуватиметься. Воєнна сила збереже значення “останнього 

аргументу” під час вирішення міждержавних протиріч. Для України найбільш 

можливими будуть чотири сценарії конфліктних ситуацій: збройна агресія, 

підтриманий ззовні внутрішній збройний конфлікт, залучення до воєнного 

конфлікту між іншими державами та прикордонний збройний конфлікт. 

Наступні особливості цих конфліктів будуть найважливішими: 

інтереси приватного бізнесу матимуть більший вплив на формулювання 

цілей учасників конфлікту; 

держави будуть віддавати пріоритет силам спеціальних операцій, 

приватним військовим компаніям, незаконним збройним формуванням та 

іншим нетрадиційним силам; 

при збройному протиборстві держави будуть віддавати перевагу викори-

станню озброєнь, які будуть давати дієву воєнну перевагу і які дозволять 

швидко досягти цілей у конфлікті. 
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Relevance: The problem studied in the thesis is considered relevant because 

it is primarily aimed at maintaining stability and development in society, ensuring 

the necessary social order. 

In addition to the direct consequences of the functioning of social 

institutions, there are also unintended consequences, that is, far from pre-planned 

human goals. 

If the realized results of the revealed functions are announced in advance in 

statements, declarations, programs, the results of the latent functions are unknown 

and are not understood in advance by the participants of social activity. 

Specific latent functions are more diverse. Each social institution can have its 

own special "surprises". For example, the revealed function of the education 

system - to train qualified specialists in various professions is clear for everyone. 

However, it has other functions that are not noticeable at first glance. The 

historical victory of the Azerbaijani people over the Armenian aggressors in the 

44-day Second Karabakh War (27.09.2020-10.11.2020) showed that higher 

education freed a group of young people from military service and created certain 

discrimination. Thus, the latent function of higher education contributes to the 

emergence of social inequality in the field of national defense. 

Methods: Induction, deduction, sociological analysis. 

Objective: To analyze the theoretical and sociological aspects of the problem 

on the basis of real social processes. 

Conclusion: The need to take into account the consequences of the latent 

function of the social institution and the factors that cause dysfunction. 
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Тема: «ФУНКЦИИ И ДИСФУНКЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ИНСТИТУТА ОБРАЗОВАНИЯ: В 

КОНТЕКСТЕ НОВОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ». 
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In modern sociology, dysfunction is assessed as a process of violation of the 

normative interaction of one or another social institution with the social 

environment. Social institutions are not able to meet the relevant needs of society, 

they simply continue to exist due to the power of the influence of common culture 

and social norms. In this case, their activities have a negative impact on the social 

environment and people's living conditions. This is especially demonstrated most 

clearly in the society during a systemic crisis. 

For example, in the late 1980s and early 1990s, Azerbaijan was in a period 

that most institutions were dysfunctional: a sharp decline in births in the family 

and marriage, a sharp decline in population, rising inflation in the economy and 

finances, depletion of the country's gold reserves, a significant increase in 

unemployment, redistribution of property, economic crimes, raids (seizure of 

enterprises), decline of political structures, the emergence of a large number of 

small parties, the lack of political will of leaders, irresponsible promises and 

statements, the merging of state and legal structures with organized crime, mass 

legal nihilism and anomie were observed. The activities of educational and 

cultural institutions were also in a state of disrepair. 

From a sociological point of view, it should be noted that the dysfunction of 

social institutions can occur for the following reasons: a systemic crisis in the 

society; structural changes at the society level; contradictions between different 

state bodies; uncertainty of goals and incomprehensibility of tasks in the activity 

of the social institution; the collapse of morality and the change in the direction of 

values, etc. 

Usually, social institutions do not exist without complete dysfunction, 

because each of them is constantly changing and evolving. The working 

conditions of the institute, its relationship with the social environment and the 

internal factors of its existence are changing. The following factors can be used to 

prevent dysfunction for the successful operation of social institutions: clear 

definition of goals, social statuses and roles; efficient distribution of activities, 

correct and competent organization, as well as effective management and 

leadership; integration of social institutions into a broader system of institutions as 

conflict-free as possible. 
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The renewal of sovereignty of the Azerbaijan was took place together with 
radical changes in many spheres of moral lifealso. One of the important aspects is 
the freedom of the humanities and natural sciences from the effect of the old Soviet 

ideology. The creation of new worths in the sphere of science and education makes 
it actual to re-use the philosophical heritage of A.O. Makovelski. He played a 
special role in the development of Azerbaijani philosophical notionof the XX 

century, also, the development of a new generation of philosophers. The parsing of 
the moral and political environment in which the thinker grew up is one of the 
important factors in the valuation of this heritage. 

The well known in the worldscientist Aleksandr Osipovich Makovelski was 

born on July 22, 1884 in Grodno, Poland. This place was amajor cultural and social, 
political center for the period of many centuries. The current situation in Grodno, 
also, the special positive effect of the famous Polish writer and public figure Eliza 

Ojeshko years played an exceptional roleon Makovelski in his childhoodduring his 
gymnasium study and future life. 

The educationyears at Kazan University played an important role in the future 
activity of A.O.Makovelski, who posesses a large number of foreign languages and 

an excellent knowledge system. It is important to note that Kazan University has 
always been well-known for its teachers and democratic traditions. Makovelski 
began to write works on psychology, pedagogy and logic, as well as to engage in a 

deep study of the ancient Greek philosophical heritage after getting education by 
professors A.O. Gulyayev, V.N. Ivanovski, Y.A. Bobrov, Y.D. Budde and others. 
After graduating from the faculty of History and Philology of Kazan University 

with a diploma of first degree (1907), Makovelski went on a scientific trip to 
Germany in 1913 for studying the main sources of the pre-Socratic period of ancient 
Greek philosophy, and he worked there hard in the scientific libraries of Berlin and 
Munich. He got acquainted with the famous philosophers as Ostwald, Cassirer, 

Zimmel, also, the great mathematician and naturalist Dingler there. However, the 

                                                         
1 Гульнара Г. Сафарова: доцент кафедры социальных наук, Азербайджанский Медицинский 

Университет, Азербайджанская Республика, БАКУ, seferovagulnara@hotmail.com  

Тема: «Морально-политическая среда, разработанная А.О. Маковельским». 



Collection of scientifical works, Issue 12. 2021 
 

73 

commencement of World War I made to complete his activities in Germany. 
Returning to his native country, the scientific activity of A.O. Makovelski 
continuedat the libraries in Petrograd and Moscow. 

In 1920, A.O. Makovelski received invitations from the Universities of 
Simbirsk, Irkutsk, Central Asia, Baku and he chose Baku. Baku and the current 
moral and political environment played an exceptional role in the future activity 

Makovelski.He was one of the founders of the Department of Philosophy at the 
faculty of History of Baku State University. The outstanding representatives of the 
philosophy of Azerbaijan at the XX century such as M. Gasimov, A. Zakuyev, 
B. Komarovsky and others were his students.The great thinker was entitled with the 

honorary title of Academician of the Academy of Sciences of Azerbaijan in 1949. 
A.O.Makovelski passed away on December 1969 and was buried in Baku. 
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SOCIAL COMMUNICATIONS 

Осієвська О.М.,  
аспірант, Київський національний університет культури і мистецтв,  

Україна, м. Київ 

ЕЛЕКТРОННІ РЕЛІГІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ ЯК 

ЗАСІБ СОЦІАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

Суспільний прогрес досягається застосуванням цілим рядом засобів, в 

яких головну роль відіграють консолідація інтересів і сприйняття 

необхідності їх застосування самим суспільством чи, принаймні певною 

його консолідованою частиною. Необхідність суспільного виживання в 

умовах, що постійно змінюються, спонукає всі суб‟єкти суспільства 

реагувати відповідно до сучасних реалій на всі суспільні процеси і 

використовувати ті засоби, які можуть бути найбільш адекватними в 

конкретних ситуаціях. Тільки таким способом досягається ефективність і 

вплив соціальних суб‟єктів на соціальне середовище. 

Оскільки від найдавніших часів релігія як форма суспільного світогляду 

є невід‟ємною частиною життя суспільства в цілому чи окремих його груп, 

вона виражається через діяльність відповідних суб‟єктів – шаманів, жерців, 

проповідників, священиків, церковно-релігійні організації тощо. 

Ускладнення суспільної організації в цілому призводить і до ускладнення 

самих суб‟єктів. Якщо для примітивних суспільств достатньо наявної 

діяльності однієї чи двох осіб (напр., шамана), то більш розвинені 

потребують вже більшої організації і розгалуженості, що призводить до 

появи мережі храмів, монастирів та, зрештою, Церкви як об‟єднання вірних.  

Відповідно до умов суспільного прогресу, що спостерігається від часів 

Неолітичної революції й до сьогодення релігійні структури змушені 

постійно адаптуватися до нових соціальних ситуацій і, зрозуміло, для цього 

враховувати настрої самого суспільства. Тільки врахування інтенсивності 

суспільного прогресу дозволяє таким структурам та організаціям постійно 

підтримувати контакт як з окремими індивідами, так і з окремими їх 

групами чи суспільством в цілому. У такому випадку забезпечується 

зворотній зв‟язок між суб‟єктом та об‟єктом і їх обопільна зацікавленість у 

співіснуванні. 

Поява Інтернету у другій половині ХХ століття суттєво змінила 

можливості соціальної комунікації будь-якого суспільства. Більше того, 

Інтернет став невід‟ємною частиною сучасної світової і національної 

культури [3]. І це не могло не відбитися на суспільно-релігійних відносинах. 
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Адже ефективне поширення необхідної інформації дозволяє сучасним 

церковним структурам активізувати своє місце в суспільних процесах, 

поєднати його з культурними, економічними чи політичними ситуаціями. 

Реалії сучасного українського суспільства, що поступово відходить від 

авторитарної системи радянського періоду (залишки його проявляються ще 

в тій частині суспільства, яка орієнтується на патерналістський характер 

відносин) і все більше набуває рис демократичної системи, спонукає існуючі 

церковно-релігійні структури до конкурентних відносин у першу чергу 

міжконфесійного характеру (разом з тим, не можна не сказати і про 

культурні, економічні чи політичні аспекти такої конкуренції). І одну з 

провідних ролей у цьому процесі відіграють саме електронні релігійно-

інформаційні ресурси (далі – ЕРІР). 

На сьогодні кожна конфесія має свою систему ЕРІР, яка охоплює 

передовсім мережу своїх вірних. Але, при цьому, вона має й завдання не 

лише здійснювати комунікацію саме з ними, але з усім інших світом, за 

межами утвореної мережі. Саме таким чином кожна конфесія 

перетворюється на своєрідне інформаційне середовище, що постійно 

здійснює обмін ідеями, знаннями, оцінками, емоціями тощо. Водночас, не 

можна не відмітити, що такий обмін має ще й фільтраційний характер, що 

зумовлюється вже власними потребами кожної конфесійної системи. 

На сьогодні, проте, маємо лише поодинокі публікації, які б вивчали 

ЕРІР в контексті діяльності соціальних суб‟єктів, розвитку соціальних 

комунікацій та суспільних впливів. Відтак, існує потреба більш детально 

розглянути ЕРІР, особливо в контексті українських реалій, оскільки Україна 

на сьогодні – це поліконфесійна держава, яка, до того ж, перебуває в процесі 

трансформації суспільних відносин у сторону розвитку та утвердження 

демократичних інститутів та принципів. 

Водночас, необхідно поставити питання, чи правомірним може бути 

використання самого поняття ЕРІР? 

Нараз в українському законодавстві використовуються наступні 

терміни: 

1) електронна комунікаційна мережа, 

2) електронна комунікаційна мережа загального користування, 

3) електронна комунікація (телекомунікація), 

4) інформаційний ресурс [2]. 

Як бачимо, тут не використовується термін «електронний ресурс», але 

натомість в законодавстві в цілому зустрічаємо ще й такі словосполучення 

як «електронний інформаційний ресурс» та «електронний освітній ресурс». 

Тим не менш, термін «електронний ресурс» є більш поширеним у 

використанні. Він був введений у науковий обіг ще у 1997 році. На сьогодні 

ж він тлумачиться відповідно до того первинного значення наступним 

чином: «…електронні ресурси визначаються як такі, що складаються з 
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матеріалів, для використання яких необхідне застосування комп‟ютера, у 

тому числі пристроїв для зчитування… та периферійних пристроїв» [1, с.12]. 

Не можна не вказати на те, що саме поняття «електронний ресурс» має 

занадто загальний характер. Воно, звісно, може використовуватися для всіх 

сфер людської діяльності, пов‟язаних з комп‟ютерними технологіями. Тим 

не менше, повсякденне життя все ж вимагає і певної їх диференціації. 

Оскільки сукупність інформаційних ресурсів релігійної спрямованості 

на сьогодні є досить значною у світі, варто спробувати визначити окремий 

сегмент у всій цій Інтернет-мережі. Тому нами пропонується 

використовувати якраз поняття «Електронні релігійно-інформаційні 

ресурси» (ЕРІР). На підтвердження нашої позиції можемо навести ще 

приклад із широким застосуванням вже згадуваного терміну «електронний 

освітній ресурс». 

З нашої точки зору електронний релігійно-інформаційний ресурс (ЕРІР) – 

це специфічні електронні дані, які характеризуються суто релігійним 

змістом і зосереджуються на інформаційних ресурсах. Специфіка таких 

ресурсів проявляється не лише у змісті, але й у їх користувачах та 

споживачах відповідної інформації. Такими виступають передовсім самі 

релігійні організації та відповідне коло їх прибічників, вірних.  

Таким чином, електронні релігійно-інформаційні ресурси є достатньо 

специфічним засобом соціальної комунікації у першу чергу за своїм 

соціальним призначенням. Вони займають достатньо значний сегмент 

інформації у просторі Інтернету і є одним із ключових елементів соціальної 

комунікації як в рамках окремого суспільства, так і в рамках всієї світової 

спільноти. 
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Струнгар В.В., 
к.соц.ком., ст. науковий співробітник відділу теорії та історії  

бібліотечної справи Інституту бібліотекознавства,  
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, 

Україна, м. Київ 

ДОЛУЧЕННЯ БІБЛІОТЕКИ ЯК СУБ’ЄКТА КОМУНІКАЦІЇ  

ДО ЗАГАЛЬНОКОРИСТУВАЦЬКИХ РЕКОМЕНДАЦІЙНИХ 

СПІЛЬНОТ 

Техніко-технологічні трансформації цифрової ери, поява новітніх 
практик комунікаційної взаємодії соціальних суб‟єктів у різних сферах 
життєдіяльності суспільства актуалізують дослідження рекомендаційних 
сервісів у сфері соціальних комунікацій. Долучення бібліотеки як суб‟єкта 

комунікації до загальнокористувацьких рекомендаційних спільнот – 
перспективний напрям використання рекомендаційних сервісів, який надає 
необмежений доступ користувачам до редагування та значні можливості щодо 

комунікаційної взаємодії бібліотеки з користувачами.  
До таких проєктів можна віднести найбільш відомі книжкові соціальні 

мережі, орієнтовані на комунікацію читачів щодо книг і читання, рейтинги 

книг на основні вподобань користувачів. До таких проєктів можна зарахувати 
Goodreads (https://www.goodreads.com/), LiveLib (https://www.livelib.ru/), 
Букмікс (http://bookmix.ru/), Librarything (https://pl.librarything.com/) та ін.  
У цих книжкових соціальних мережах бібліотеки можуть працювати задля 

популяризації бібліотечних фондів, залучення нових читачів та налагодження 
й розширення ефективної комунікації з користувачами. 

Щодо представленості бібліотек в книгосоціальних мережах, то можна 

зауважити, що вони створюють представництво, надаючи опис про бібліотеку, 
історію бібліотеки та інші відомості.  

Наприклад, у книгосоціальній мережі LiveLib представлено вітчизняні 
бібліотеки, зокрема: Центральна міська бібліотека ім. В.Г. Короленка, Він-

ницька обласна універсальна наукова бібліотека імені А.К. Тімірязєва, Держа-
вна бібліотека України для юнацтва, Національна бібліотека України для 
дітей, Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка, Харківська 

спеціалізована музично-театральна бібліотека ім. К.С. Станіславського.  
Приміром, у книгосоціальній мережі LiveLib представлена Національна 

бібліотека України для дітей (https://www.livelib.ru/group/281-natsionalnaya-

biblioteka-ukrainy-dlya-detej), яка надає інформацію щодо бібліотеки, її історії, 
цікаві факти, наводить контактні дані та гіперпосилання на офіційний сайт. 
Також назва сторінки відповідає офіційній назві бібліотеки, але, на жаль, 
відсутній аватар представництва.  
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У соціальній мережі Goodreads Бібліотека округу Гарланд (США) 
представляє сторінку для читачів, аби вони могли переглядати та оцінювати 

матеріали колекцій. Бібліотека зауважує, що тут читачі можуть розповідати 
про свої інтереси, розвивати їх, виявити схожі вподобання та знайти 
однодумців. Також бібліотека повідомляє, що оскільки система рейтингів 

Goodreads найперше стосується літератури, то читачі можуть використо-
вувати дискусійну дошку, щоб переглянути будь-що в колекції.  

Щодо централізованості/дисперсності, то бібліотеки надають гіперпоси-
лання у рекомендаційних проєктах на каталоги для зв‟язаності сторінок.  

Дуже важливою функцією книжкових мереж є можливість переглянути 
наявну книгу в каталогах інших бібліотек світу. Приміром, шукаючи книгу 
«Гаррі Поттер і Смертельні реліквії» в інших каталогах, було з‟ясовано, що 

книга представлена з гіперпосиланнями на неї в каталогах Публічної 
бібліотеки Роджерсвіля (США), Публічної бібліотеки Демополісу (США), 
Публічної бібліотеки Боуї (США), Публічної бібліотеки Хантсвіля (США) та 

ін.  
Щодо змістовності, то дуже цікавою за функціональними можливостями 

для бібліотеки є книгосоціальна мережа Goodreads, яка надає користувачеві 
можливість детально та інтерактивно представляти книги, анотації, огляди та 

оцінювати і рецензувати їх. Наприклад, книга «Гаррі Поттер і Смертельні 
реліквії» в мережі Goodreads отримала оцінку від користувачів 4,62 бала по 5-
бальній шкалі та 59 407 відгуків. Читачі залишили 133 запитання, найбільше 

їх цікавить коли ж знову  вийде книга про Гаррі. Також на сторінці надаються 
рекомендаційні списки з цією книгою, а саме, книга належить до списків: 
«Кращі книги десятиліття: 2000-ті роки», «Книги, які кожен повинен 

прочитати хоча б один раз», «Кращі фантастичні книги XXI століття» та ін. 
Крім того, на сторінці подано рекомендаційний список перегляду схожих 
книг, представлено дев‟ять відеоматеріалів щодо книги, подано жанри книги з 
переходом на списки книг за цим жанром, надається інформація про автора 

книги, інші серії книги, книги автора, пропонуються вікторини щодо книги, 
цитати із книги та відгуки користувачів.  

Привертає увагу проведення конкурсів та книжкових заходів у 

книжкових мережах. Наприклад, серед конкурсів та заходів у книгосоціальній 
мережі «Букмікс» представлено «Книжковий марафон 2020», «Роздача 
“Генетичного детектива” від лауреата Нобелівської премії з хімії», «“Вбивства 
в десятикутному будинку”: розігруємо таємничий японський детектив-

хонкаку!», «Конкурс заміток» та ін. Щодо «Книжкового марафону 2020» у 
мережі «Букмікс», то читачам необхідно обрати дистанцію – прочитавши 
певну кількість книг: лайт – 10, медіум – 21, хард – 42, суперхард – 50, зали-

шити заявку на участь, надати відгуки та рецензії, відзвітувати про прочитані 
книги та отримати нагороду. Згідно зі статистикою, яку оприлюднено на сайті 
«Букмікс», у межах марафону було прочитано 971 книгу, написано  
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765 відгуків і 206 рецензій. Також було визначено авторів місяця та популярні 
книги місяця.  

Щодо інтенсивності зворотного зв‟язку, то бібліотеки можуть 

створювати простір для спілкування однодумців, надавати рекомендації, 
цитати та ін. 

Викликає інтерес рубрика «Нагороди за вибір» у книгосоціальній мережі 

Goodreads. Тут представлено переможців премій Goodreads, яких визначили 
саме читачі. Наприклад, переможцем 10-ї щорічної премії Goodreads Choice 
Awards серед історичної белетристики стала книга «З життям наодинці» 
(Х. Крістін, 2018 р.), яка набрала 61 702 голоси від користувачів.   

Не менш цікавою є рубрика «Запитайте автора» на сайті Goodreads, у якій 
користувачі можуть звернутися до будь-якого автора. У цій рубриці наведено 
список авторів, які відповідають на запитання читачів протягом тижня. Якщо 

відвідати сторінку кожного письменника, то можна ознайомитися з оцінками, 
відгуками читачів; прочитати біографічну довідку про автора; відповіді на 
запитання; дізнатися про книги автора; книги, що читає автор; книги, які 

автор хоче прочитати; оцінки книг, з якими письменник ознайомився; цитати 
автора та цитати інших літераторів, які подобаються автору; теми, у яких 
згадуються автори; групи авторів; коментарі друзів автора. 

Описані книжкові соціальні мережі з точки зору бібліотечної діяльності є 

додатковим інтерактивним майданчиком популяризації бібліотечних фондів, 
дослідження читацьких практик та запитів, залучення нових користувачів до 
бібліотеки та налагодження і розширення ефективної комунікації з ними. 

Серед ефективних форм роботи бібліотек із використанням потенціалу 
рекомендаційних сервісів варто виділити: створення представництва 
бібліотеки задля поширення інформації про бібліотеку та продукти і послуги; 

представлення фондів бібліотеки з використанням інструментів сервісів; 
створення бібліотекою блогів для обговорення важливих проблем; надання 
експертної оцінки бібліотекою у вигляді рецензій, цитувань та створення 
рейтингових списків; участь бібліотеки в різноманітних заходах. 

Хотілось б наголосити на перспективі участі бібліотеки в загально-
користувацьких рекомендаційних сервісах. По-перше, посилення комуніка-
ційної функції, що зумовлює інтенсивну взаємодію з користувачами й перехід 

від функції збору та організації колекцій до інтерактивної взаємодії. По-друге, 
представлення каталогу мультиформатно – за допомогою використанням 
різних платформ, зокрема і через мобільну версію, де користувачі зможуть 

додавати теги, рецензування та ін. 
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ECONOMY 

Бестужева С.В.,  
доцент, к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки і менеджменту,  

Нікітченко Є.А.,  
студентка 2 року навчання другого (магістерського)  

рівня вищої освіти Харківського національного економічного університету  
імені Семена Кузнеця,  

Україна, м. Харків 

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Необхідною умовою для повноцінного прийняття рішення щодо започат-

кування зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) на підприємстві є її 

ефективність. Саме дана величина визначається за допомогою прямої 

пропорції, відношення досягнутого економічного результату до витрат, яких 

зазнало підприємство. За сучасних умов інтернаціоналізації бізнесу та 

нестабільності економічного зростання успішний розвиток ЗЕД підприємства 

може бути за умови вирішення завдань ґрунтовної оцінки результативності, а 

саме, діяльності підприємства та підвищення її ефективності. 

Ефективність – це комплексне поняття, яке охоплює різні напрями 

господарської діяльності підприємства і є основним показником, що може 

охарактеризувати потенціал та рівень досягнення цілей діяльності підпри-

ємства. Тому, необхідно виокремити, що процес дослідження ефективності 

передбачає два напрями: 

порівняння стану підприємства у часі на різних етапах його діяльності; 

оцінку конкурентних переваг підприємства порівняно з іншими суб‟єк-

тами ринку. 

Особливого значення набуває ефективність запланованих зовнішньо-

торговельних операцій за умови встановлення оптимальної структури 

експорту підприємства та прийнятті ґрунтовних рішень у сфері управління 

ЗЕД підприємства. У сучасній науковій літературі є безліч класифікацій та 

думок щодо показників, за допомогою яких можна визначити ефективність 

ЗЕД. Але виокремимо таких науковців як А.М. Вічевич і О.В. Максимець, а 

також колектив авторів [10,15] та запропонуємо систематизовану табл. 1. 
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Таблиця 1 

Характеристика підхoдів визначення ефективнoсті 

зoвнішн  ек н  ічн   дія  н сті підпри  ства 

Класифікаційна ознака Назва показника Характеристика підходу 

За видами 
зовнішньоекономічної 

діяльності 

ефективність 

експорту, 
імпорту, 

реекспорту, 
реімпорту 

вигідність здійснення певного 
виду зовнішньоекономічної 

діяльності 

За ступенем обсягу 

об`єкта дослідження 

інтегральна 

ефективність 

ефективність 
зовнішньоекономічної 

діяльності загалом на 
підприємстві 

локальна 

ефективність 

ефективність комерційних 
відносин з окремими 

зовнішньоторговельними 
партнерами, ефективність 

зовнішньоекономічних угод 

За методами оцінки 

абсолютна 

ефективність 

ефективність 

зовнішньоекономічної 
діяльності, яка підтверджується 

всією сукупністю показників 

оцінки 

відносна 
ефективність 

ефективність 
зовнішньоекономічної  

діяльності, підтверджена 

вибраним рядом показників 
оцінки 

 

Узагальнимо, що поняття «ефективність зовнішньоекономічної 

діяльності» в літературі зазвичай ототожнюється з ефективністю експорту. 

Тому такий підхід є загальним та універсальним для визначення 

ефективності цієї діяльності на різних рівнях господарювання. 

Досить нормальною закономірністю появи різноманітних концепцій 

оцінки експортної діяльності підприємства в сфері здійснення експортних 

операцій також стали виникнення і поширення різних підходів до 

визначення ефективності експортної діяльності, серед яких слід відзначити 

такі: витратний, балансовий, порівняльний, індикаторний, збалансованої 

оцінки (табл. 2). 
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Таблиця 2 

Характеристика підх дів д   цінки ефективн сті 

експ ртн   дія  н сті підпри  ства 

Автор 
Методичний 

підхід 
Зміст підходу 

Показники 

ефективності 

1 2 3 4 

Миролюбова Т.В. Витратний 

Співвідношення еквівале-

нту (в нац. грошовій од.) 

валютних надходжень від 

експортних операцій та 

повних витрат підприєм-

ства на випуск і збут 

експортної продукції (у 

т.ч. додаткових витрат на 

рекламу, маркетинг, митне 

оформлення, страхування 

тощо) [41]. 

абсолютна ефективність 

експорту; 

ефективність викори-

стання виробничих та 

оборотних фондів при 

експорті; 

рентабельність експор-

тних операцій; 

інтегральний ефект 

ЗЕД. 

Пухтаєвич Г.О. Балансовий Співвідношення обсягів 

економії витрат (націона-

льних, підприємницьких) 

на виробництво експорт-

ної продукції (при рівні 

цих витрат, нижчому за 

світовий) та економії від 

імпорту (при рівні витрат 

на імпорт, нижчому за 

вартість власного вироб-

ництва аналогічної проду-

кції (з урахуванням пара-

метрів економічної безпе-

ки, системи критичних 

обмежень та ресурсних 

потреб, експортної спеціа-

лізації, технологічності 

продукції та ін.)) [52, 

с.222-225]. 

бюджетна ефективність 
експорту; 

співвідношення показ-

ників оцінки можливо-

стей експорту і потре-

би в імпорті ресурсів; 

коефіцієнт технологіч-

ності (за окремими ви-

дами продукції); 

валютна ефективність 

експорту; 

індекс валютної вируч-

ки на одиницю проду-

кції; 

індекс структурних 

зрушень; 

індекс умов торгівлі. 

Кузьмін О.Є. Порівняльний 

Ступінь збільшення дохо-

ду підприємства при здій-

сненні експортних поста-

вок, що визначається на 

основі порівняння (вста-

новлення співвідношення) 

показників ефективності 

певних експортних опера-

цій (продаж певного това-

базовий коефіцієнт 

ефективності експорту; 

альтернативний 

коефіцієнт ефективно-

сті експорту; 

частка експорту в зага-
льному обсязі продажів; 
прибутковість експор-

ту; 
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ру нерезидентам) з відпо-

відними параметрами 

ефективності проведення 

аналогічних (за кількістю, 

якістю та структурою 

продаж) операцій на 

внутрішньому ринку [31, 

с.223-225]. 

стійкість позицій під-

приємства на зовніш-

ньому ринку; 

динаміка експортних 

поставок. 

Мельник О., 

Логвіненко Ю. 

Індикаторний Побудова матричної мо-

делі, в рамках якої здійс-

нюється узагальнення ін-

дикаторів абсолютного 

характеру (кількісних 

вимірників властивостей, 

стану, розвитку експорт-

ної діяльності) з урахува-

нням встановлених норм 

(характеризують витрати 

ресурсів в умовах най-

більш раціонального реле-

вантного діапазону діло-

вої активності) і норма-

тивів (регламентують виз-

начення норм) [39, с.126-

129]. 

система локальних та 

інтегральних показни-

ків оцінки експортної 

діяльності, склад яких 

визначається залежно 

від встановлених діа-

гностичних цілей на 

основі узагальнення 

матриці різних груп 

індикаторів (виробни-

чих, технологічно-май-

нових, соціальних, 

загальноекономічних, 

часових тощо). 

Кизим М.О. 
Збалансованої 

оцінки 

Виходить з пріоритетно-

сті цілей (параметрів 

бажаного або ідеального 

стану) експортної діяль-

ності, що описуються 

комплексом показників, 

які дозволяють оцінити 

ефективність, як міру на-

ближення в ході вико-

нання певних функцій до 

бажаного результату [23, 

с. 122-130]. 

система показників 

функціонування і роз-

витку підприємства, 

згрупованих за напря-

мками, що відбивають 

пріоритети стратегіч-

ного і поточного пла-

нування експортної 

діяльності. 

 

На погляд вище згаданих авторів, кожний з цих підходів є 

виокремленням певного аспекту складного процесу формування та оцінки 

ефективності експортних операцій. А з іншого боку, наведене різноманіття 

думок науковців не дозволяє повною мірою охопити предметну сферу 

оцінювання ефективності експорту. 

Слід згадати, що поза увагою дослідників частково залишаються 

корисні ефекти, пов‟язані з можливостями поліпшення якості трудового 
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життя персоналу та отримання працівниками унікального досвіду 

господарювання на міжнародному ринку, а також з імовірністю розширення 

доступу підприємства до новітніх технологій, опанування сучасним інстру-

ментарієм організації та управління тощо. 

Тож, слід узагальнити, що ефективність є відображенням результатив-

ності функціонування економічної системи, що визначається співвідно-

шенням отриманого економічного ефекту (результату) та витрат ресурсів 

(факторів), які обумовили досягнення такого ефекту, з урахуванням міри 

досягнення поставлених цілей, стратегічних пріоритетів, функціонального 

розмаїття системи та ін. Оцінка ефективності експортної діяльності 

підприємства може здійснюватися на основі таких підходів: витратного, 

балансового, порівняльного, індикаторного, збалансованої оцінки. Описані 

підходи є відображенням різних аспектів процесу формування та оцінки 

ефективності експорту, проте не дозволяють повною мірою охопити 

зазначену предметну сферу. 
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ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ 

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

У сучасних умовах процес успішного функціонування і економічного 

розвитку підприємництва багато в чому залежить від міри забезпечення їх 

економічної безпеки. 

Слід відмітити, що словосполучення “економічна безпека” широко 

увійшло в український лексикон відносно недавно. Еволюція змісту поняття 

“економічна безпека підприємства” має багатоетапний характер, який 

включає ряд етапів рис 1. [5].  

Категорія фінансово-економічної безпеки підприємницької діяльності є 

частиною поняття економічної безпеки як сектора економіки. Вона 

відображає рівень захищеності і безпечності ведення підприємством 

новаторської господарської діяльності на відповідному ринку, пов‟язаної із 

залученням ресурсів, ризиком, є закономірною та має на меті систематичне 

отримання прибутку. 

Проте Сорока вважає, що у системі економічної безпеки домінуючою  

складовою фінансова [6]. Данилишин Т.Р. та Галак Ж.В. також зазначають, 

що фінансова безпека є найважливішою складовою економічної безпеки 

підприємства, оскільки від неї залежить вся діяльність підприємства [2]. У 

монографії Васильціва Т.Г. до об‟єктів системи економічно-фінансової 

безпеки віднесено: фінансово-економічні показники, фінансові ресурси, 

персонал, інформацію, техніку та технологію, нематеріальні та матеріальні 

активи, ресурси [1]. 

Відтак, фінансова безпека підприємства є динамічною ознакою його 

фінансового стану, яка відображає його стійкість до внутрішніх і зовнішніх 

загроз, здатність до сталого й збалансованого розвитку та захисту своїх 

інтересів. Розглядаючи фінансово-економічну безпеку підприємництва, як 

один із видів забезпечення безпеки бізнесу, необхідно зазначити, що вона 

займає провідне місце серед всіх інших видів безпеки. 
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Рис. 1. Етапи еволюції змісту поняття “економічна безпека” 

 

Відтак, фінансова безпека підприємства є динамічною ознакою його 

фінансового стану, яка відображає його стійкість до внутрішніх і зовнішніх 

загроз, здатність до сталого й збалансованого розвитку та захисту своїх 

інтересів. Розглядаючи фінансово - економічну безпеку підприємництва, як 

один із видів забезпечення безпеки бізнесу, необхідно зазначити, що вона 

займає провідне місце серед всіх інших видів безпеки. 

На сьогодні питання щодо розмежування категорій фінансової та 

економічної безпеки та їх обліково-інформаційного забезпечення залишається 

дискусійним. Для фінансової безпеки основним джерелом інформації є 

фінансовий облік і складена за його принципами та правилами фінансова 

звітність. У такому разі найбільш змістовними джерелами інформації є 

щоквартальні, щомісячні або (за потреби) щоденні внутрішні звіти, за даними 

яких можуть бути досить швидко виявлені слабкі та сильні сторони діяльності 

підприємства. Фінансова зовнішня звітність потрібна для інформування про 
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параметри діяльності підприємства, які становлять загрозу банкрутства або 

забезпечують інтенсивний розвиток підприємства. На основі фінансової 

звітності можна оцінити наявність реальної можливості відновити (або 

втратити) платоспроможність протягом певного періоду за всіма її видами, 

окреслити причини фінансової нестійкості підприємства, через які 

підприємство погіршило показники платоспроможності. За даними балансу як 

форми фінансової звітності проводиться оцінка стану ліквідності активів 

підприємства та їхньої структури. 

На основі даних фінансової звітності проводиться аналітична оцінка 

структури та динаміки капіталу підприємства, рівня його автономії та 

фінансової незалежності від позикових коштів, стану ліквідності оборотних 

коштів і платоспроможності. Відповідному аналізу підлягає структура та 

напрями використання основних та оборотних засобів, рівень ліквідності 

запасів і дебіторської заборгованості, продуктивність праці, використання 

обладнання, його знос та інші аналогічні показники. 

Саме фінансова та більшою мірою управлінська звітність є важливим 

джерелом даних для аналітичної оцінки структури і динаміки витрат, 

прихованих резервів економії ресурсів компанії, ступеня її орієнтації на 

високотехнологічні, інтенсивні шляхи розвитку. Формування звітних даних 

базується насамперед на обліковій інформації, методика формування якої 

визначається обліковою політикою. 

З метою забезпечення економічної безпеки під інформацією слід 

розуміти певний арсенал відомостей про фінансово-господарську діяльність 

суб‟єкта господарювання та його зовнішнє середовище, які складають основу 

прийняття управлінських рішень щодо окремих аспектів його безпечного 

функціонування та динамічного розвитку. Центральне місце у складі 

інформаційного забезпечення економічної безпеки підприємства відводиться 

обліково-аналітичній інформації, під якою розуміють економічні відомості 

про осіб, факти, явища та процеси, що відбуваються у будь-якому 

господарюючому суб‟єкті, отримані в результаті обліку, аналізу і синтезу [3]. 

При цьому облік є базою для аналізу, а результати аналізу, у свою чергу, 

служать підставою для проведення синтезу та надання відомостей 

потенційному користувачеві цієї інформації для прийняття ним рішень у 

сфері забезпечення безпеки. 

Обліково-аналітична інформація представляє економічну модель 

взаємозв‟язку між системою економічної безпеки, інформаційним ресурсом 

якої вона є та інформаційними процесами в середині підприємства. В якості 

інформаційного ресурсу обліково-аналітична інформація виступає у двох 

основних ролях: з одного боку вона розкриває структуру функціонування 

системи економічної безпеки і лежить в основі діяльності фахівців з безпеки, а 

з іншого – визначає характер процесів, що протікають в цій системі. З позицій 

забезпечення економічної безпеки облiково-аналітична інформація, відобра-
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жає технологічні особливості діяльності підприємства, вона розкриває 

економічні, технічні та соціальні параметри організації внутрішніх бізнес-

зв‟язків та відносин із зовнішніми контрагентами і є мірилом узгодженості 

інтересів при розподілі його корпоративних ресурсів.  

Обліково-аналітична інформація в системі економічної безпеки базується 

на обліковій (бухгалтерській) інформації, що включає оперативні дані, 

статистичній інформації та даних аудиту, що поряд з обліковими показними 

використовуються для аналізу при прийнятті рішень щодо безпечного 

функціонування підприємства. Нерозривність облікових та аналітичних 

процесів при підготовці таких даних знайшла своє відображення і в самому 

терміні “обліково-аналітична інформація”, який з‟явився в результаті 

словотворення за правилами української мови. Зміст категорії “обліково-

аналітична інформація” розкривається, головним чином, через зміст понять 

“облікова інформація” та “аналітична інформація”. Згідно з Національними 

положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, облікова інформація 

являє собою інформацію про стан, структуру та рух майна організації і 

джерела його утворення, господарські процеси, та результати фінансової та 

виробничо-господарської діяльності організації [4]. В свою чергу, під 

аналітичною інформацією розуміють відомості про забезпеченість і 

використання ресурсів підприємства та ефективну організацію його процесів. 

Виходячи з загальновизнаного положення, про те, що облікова інформація є 

базою для аналізу та синтезу, під аналітичною інформацією для цілей даного 

дослідження будемо розуміти лише ту її частину, яка утворилася в процесі 

аналізу та синтезу облікової інформації (включаючи дані аудиту). Таким 

чином, формування аналітичної інформації відбувається на основі облікової 

інформації та даних аудиту про внутрішнє і зовнішнє середовище 

підприємства, а аналітичні показники, в свою чергу, служать основою для 

економічного обґрунтування тактичних та стратегічних управлінських рішень 

в сфері забезпечення економічної безпеки підприємства.  

Отже на економічну безпеку підприємства здійснюють вплив як загальні 

підходи до формування облікової політики, так і методи обраної облікової 

політики і облікової оцінки щодо конкретних економічних об‟єктів. 

З огляду на важливість облікової політики, її значення для забезпечення 

економічної безпеки її розроблення з акцентом на проблему підтримання 

економічної безпеки має забезпечувати вирішення таких завдань, як: 

– достовірність відображення інформації у фінансовій та інших видах 

звітності, необхідне для всіх рівнів користувачів; 

– накопичення достатньої величини коштів для підтримання технічного 

стану підприємства на високому рівні шляхом вибору оптимальних для різних 

груп об‟єктів необоротних активів методів нарахування амортизації; 

– страхування підприємства від небезпек і загроз втрати значної суми 

коштів (ризик неповернення дебіторської заборгованості, неефективний вибір 
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методів оцінки й обліку фінансових інструментів, здійснення діяльності з 

високим ризиком отримання збитків); 

– оптимізація системи оподаткування, обраної підприємством, там, де це 

можливо (коли методика ведення бухгалтерського обліку безпосередньо 

впливає на розмір фінансового результату для цілей оподаткування у виборі 

оцінки запасів тощо); 

– орієнтація на досягнення бажаних показників результативності за всіма 

основними напрямами діяльності, зокрема щодо фінансових показників, та 

показників оцінки навколишнього середовища, стану ринку (відношень із 

контрагентами та конкурентами); 

– рівномірне відображення в обліку доходів і витрат (особлива увага 

звертається на витрати, велична яких має оцінюватися максимально точно. З 

цією метою облікова політика повинна передбачати можливість формування 

резервів, які уточнюють величину витрат та забезпечують можливість їх 

оптимального розподілу впродовж звітного періоду, однак у формуванні 

резервів важливо не допустити зайвого резервування); 

– оптимізація внутрішніх бізнес-процесів і використання всіх видів 

використовуваних ресурсів. 

Отож у розробленні чи удосконаленні облікової політики доцільно не 

тільки забезпечити головному бухгалтеру висвітлення підходів до 

відображення в обліку й звітності традиційних економічних об‟єктів, а й 

орієнтуватися на прогноз майбутнього розвитку, забезпечення економічної 

безпеки і передбачити можливість формування інформації не фінансового 

характеру, за якою оцінюється результативність діяльності підприємства, 

окреслити конкретні методи обрахунку. Відповідні показники можуть бути 

деталізовані у додатку до Наказу про облікову політику в довільній формі або 

зафіксовані в іншому локальному акті. 

Облікову політику підприємства сьогодні можна розглядати як один із 

найбільш ефективних інструментів інформаційної облікової системи, який 

може використовуватися в господарській діяльності з метою підвищення 

рівня економічної безпеки підприємства. Але, незважаючи на резерви та 

можливості облікової політики, досить багато підприємств не використовують 

її повною мірою, при цьому приділяють недостатньо уваги потенційним 

можливостям облікової політики щодо її впливу на фінансову безпеку 

підприємства та інші складники стабільного розвитку. 

Облікова система кожного конкретного підприємства залежить від його 

облікової політики, яка може суттєво відрізнятися між двома схожими за 

розмірами і видами діяльності підприємствами. Адже загальновідомо, що 

саме облікова політика визначає та окреслює методи ведення обліку, що 

будуть застосовуватися в обліковому процесі, величину доходів та витрат, 

активів, зобов‟язань та інших об‟єктів. Саме вищеперераховані об‟єкти у 

комплексі формують економічну безпеку суб‟єктів господарської діяльності. 
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Тому вибір методів та прийомів облікової політики, правильність 

застосування принципів обліку щодо тих чи інших операцій важливі з 

теоретичної та практичної позицій. 

Актуальність упровадження комплексної системи заходів з організації 

бухгалтерського обліку зумовлена необхідністю правильної організації 

облікового процесу, що здійснюється з метою збереження облікових даних 

для забезпечення економічної безпеки підприємства. 

У частині облікової політики підприємства оптимізація облікового 

процесу відбувається за такими складниками, як:  

– організація роботи бухгалтерської служби; 

– організація та техніка ведення бухгалтерського обліку; 

– організація внутрішньогосподарського контролю.  

Зазначені складники організації бухгалтерського обліку відображають 

процес його ведення поетапно: від створення бухгалтерської служби до 

здійснення контролю за її діяльністю. 

Головною метою контролю в системі економічної безпеки будь-якого 

підприємства є проведення заходів щодо виявлення, попередження, ліквідації 

та профілактики негативних відхилень від наміченого курсу функціонування 

суб‟єкта господарювання, з‟ясування причин конфліктних ситуацій. 

Поставлені цілі досягаються шляхом проведення попереднього, поточного та 

подальшого контролю залежно від обраних об‟єктів перевірки. Необхідність 

включення служби внутрішнього контролю до загальної системи економічної 

безпеки сучасного підприємства визначається посиленням конкурентної 

боротьби, а також збільшенням кількості фіктивних і проблемних 

підприємств, що викликано не тільки загальною макроекономічною 

нестабільністю, але й дією негативних зовнішніх чинників ризикованої 

економічної політики, відсутністю стратегічного планування господарської 

діяльності, недостатньо кваліфікованим управлінням підприємством [7]. 

Внутрішньогосподарський контроль як інструмент забезпечення 

економічної безпеки повинен виконувати такі завдання, як: – перевірка 

законності та запобігання вчиненням незаконних та економічно недоцільних 

господарських операцій під час прийняття управлінських рішень (оцінка 

систем обліку, контролю та економічного аналізу, виконання кошторисів, 

зобов‟язань, прийнятої стратегії розвитку); – усунення виявлених негативних 

відхилень, правопорушень під час здійснення господарських операцій; – 

оцінка ступеня ефективності використання капіталу. Економічний контроль у 

системі безпеки повинен здійснюватись за об‟єктами, тобто за центрами 

відповідальності. Центром відповідальності може бути будь-яка господа-

рююча одиниця загалом або її структурні одиниці, очолювані керівництвом. 

Важливим є якісний процес моделювання методики внутрішньогосподар-

ського контролю, що включає комплексне розроблення інформаційного 

забезпечення, чітке визначення мети, завдань, об‟єктів та суб‟єктів перевірки, 
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методичних способів і прийомів контрольних процедур, узагальнення 

контрольної інформації. 

Можна виділити основні зовнішні чинники, що вимагають посиленої 

участі суб‟єктів внутрішнього контролю у процесах виявлення ризиків та 

загроз діяльності, такі як: 

– посилення макроекономічної нестабільності на світовому рівні; 

– загострення вітчизняної політичної та економічної кризи; 

– жорстка конкурентна боротьба між економічними суб‟єктами; 

– необхідність захисту комерційної таємниці; 

– обмежений доступ різних категорій користувачів до фінансової 

інформації економічних суб‟єктів;  

– необхідність підвищення ступеня довіри до економічних суб‟єктів з 

боку ділових партнерів; 

– ускладнення характеру господарської діяльності підприємств; 

– використання ризикової політики управління; 

– суттєве ускладнення організаційної структури підприємств; 

– збільшення інформаційного та професійного навантаження на 

працівників економічних суб‟єктів; 

– висока імовірність економічних злочинів з боку ділових партнерів; 

– посилення суперечностей між інтересами власників господарюючого 

суб‟єкта та його працівників [7]. 

Сучасні умови діяльності підприємств є складними та небезпечними 

через наявність загроз, що зумовлені дією як зовнішнього, так і внутрішнього 

середовища діяльності суб‟єктів господарювання. Підприємницька діяльність 

є привабливою для таких анти суспільних явищ, як корупція, організована 

злочинність, промислове шахрайство, рейдерство, недобросовісна конкурен-

ція, поширення комерційної таємниці та будь-яких інших видів витоку 

конфіденційної інформації через дії власного персоналу, конкурентів. Вкрай 

важко оцінити масштаби втрат підприємств, установ та організацій унаслідок 

таких явищ. Створення умов цивілізованого розвитку підприємництва 

потребує захисту прав та інтересів підприємств, установ, організацій та 

напрацювання механізмів протистояння зовнішнім і внутрішнім загрозам 

Отже фінансово-економічній безпеці належить особливе місце серед 

категорій, що існують в теорії та практиці бізнесу. Безпека функціонування 

завжди виступала наріжним каменем розвитку економічних суб‟єктів різних 

рівнів. Здатність прогнозувати загрози, які є первинними в “ланцюгу безпеки” 

підприємства, реагувати на них і безперервно адаптуватися є найважливішою 

частиною процесу управління. При цьому бухгалтерська інформація, що 

формується в умовах невизначеності, може становити значний ризик 

стабільного й захищеного функціонування підприємства в динамічному 

бізнес-середовищі.  
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САКРАЛЬНІ СПОРУДИ І ЇХ ВАЖЛИВІСТЬ  

У РЕЛІГІЙНОМУ ТУРИЗМІ 

Церковна архітектура є важливою частиною релігійного туризму, 

котрий знайомить нас і надає можливість бачити рекреаційно-туристичні 

ресурси релігійного характеру, в тому числі і сакральних будов, що здатні 

приносити важливість спілкування з даними святинями для становлення 

духовності туристів. Сакральна архітектура подає всестороннє бачення 

краси церковних будов, підносить туристів до сприйняття цього прекрасного 

архітектурного дійства, що єднає небесне зі земним у напрямі акумулювання 

в собі прекрасного – святих божественних будов: церков, храмів, соборів, 

каплиць, домів молитви, мечетей, обладнаних місць явлень Божої Матері, 

обладнаних місць явлень інших святих, святих хрестів, святих статуй, 

святих архітектурних ансамблів, хрестів-пам’ятників, інше.  

Відвідані туристами святі архітектурні місця вражають своєю красою, 

величавістю, святістю, молитовністю, історичністю, значимістю, життє-

вою радістю, сприйнятливістю, любов’ю та запам’ятовуванням, що дає 

цікавість життя, працьовитості і подальшої своєї туристичної діяльності. 

Релігійний туризм може відігравати і практичне значення, де туристи 

перебуваючи у релігійній туристичній роботі можуть надавати місцевим 

територіальним громадам трудову допомогу, котра так потрібна в 

останній час, бо все менше залишається людей для яких сакральні споруди 

були колись дорогі, і котрі вони з любов’ю доглядали, але трудових рук все 

менше залишається, і тут на підмогу прийдуть туристи.  

Ключові слова: релігійний туризм, сакральна архітектура, туристи, 

туристична робота, церква, храм, собор, культові об’єкти, охорона 

сакральних споруд, скинія, Єрусалим, Ісус Христос, релігія, історичні події. 

 

Церкви, храми, собори, каплиці, дзвіниці, синагоги, мечеті, доми 

молитви, обладнані місця явлень Божої Матері, обладнані місця явлень інших 

святих, святі хрести, святі статуї, святі архітектурні ансамблі, хрести-

пам‟ятники, святі джерела Божої Матері, обладнані прекрасними архітектур-
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ними спорудами, інше – особливі місця, присвячені Богові, місця Божі, біля 

яких проводяться релігійні заходи, де перебуває слава і ласка Божа.  

“У процесі складного суспільно-історичного розвитку, під впливом 

внутрішніх і зовнішніх чинників у багатьох регіонах України сформувалися 

власні етнокультурні особливості, ментальні відзнаки, релігійні уподобання. 

Одним із способів ознайомлення українського суспільства та закордонних 

туристів з культурно-історичною спадщиною, духовним надбанням України 

та її регіонів, є сакральний та релігійний туризм, що дозоляє популяризувати 

знання про культові споруди та пам‟ятники, релігійні святині різних культів, 

сакральні місця, а разом з тим познайомити туристів з українськими 

традиціями, звичаями, обрядами, особливостями архітектури, храмового 

будівництва тощо. Відродження в роки незалежності релігійного життя в 

Україні призвело також і до підвищення інтересу стосовно внутрішнього 

сакрального та релігійного туризму. Сакральний та релігійний туризм поєднує 

у собі духовну, естетичну, пізнавальну, інформаційну та відпочинкову 

складові, виконує соціальну функцію, що надає йому особливого значення” 

[5,9]. Релігійний туризм спонукає і налаштовує туристів знати більше про 

сакральні споруди, вивчати, охороняти їх, але допомагати і облаштовувати їх 

та облагороджувати. Охорона сакральних споруд повинна бути завжди і 

повсюди, так як вони мають величезне значення, бо в моменти важкості та 

відчаю вони для туристів є надзвичайно потрібні, як такі, що привносять 

святість і заспокоєння у їх житті.  

Територія України  багата на значну кількість культових об‟єктів, що 

мають достойну культурну й духовну цінність, що здатні вносити у життя 

людей всесторонню благість, цікаве життя, спасаючі надії та розумовий 

розвиток. Усі культові споруди можна класифікувати за такими ознаками: 

– За конфесійною належністю, куди входять сакральні споруди 

Української Православної Церкви Київського патріархату, Української 

Православної Церкви (Православної Церкви України), Української 

Православної Церкви, Української Греко-Католицької Церкви, Римо-

Католицької Церкви, Протестантських Церков, іудейські культові споруди, 

мусульманські культові споруди, споруди  церковних організацій;  

– за формою призначення та використання: храм для молитви, каплиця, 

дзвіниця, місця оздоровлення, інше; 

– за значенням, цінністю: всесвітнє (внесено у перелік ЮНЕСКО, 

європейське, загальнонаціональне (державне), регіональне (обласне) або 

місцеве значення; 

– за будівельним складом: дерево, цегла або камінь, бетон, метал, 

пластмаса; 

– за хронологією: псевдоготика і ренесанс (1240–1650 рр.), бароко (1650–

1780 рр.), доба класицизму (1780–1850 рр.), доба еклектики й модерну (1850–

1917 рр.), радянська й пострадянська доба (п. 1917 р.)); 
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– за часом: козацька доба (1648–1775 рр.), доба панування Російської і 

Австро-Угорської імперій (1775–1917 рр.), революція і громадянська війна 

(1917–1921 рр.), міжвоєнна доба (1921–1939 рр.), друга світова війна (1939–

1945 рр.), незалежна Україна (з 1991 р.))  

– за типом історичної події: у релігійному житті, у суспільно-політич-

ному житті, у культурі, мистецтві тощо [5, 9]. 

Початок будівництва сакральних будов подав сам Бог, Який навчав 

будівничих Старого Завіту будувати скинію. Скинія (“шатро”, “намет”, 

“помешкання”, “місцеперебування, присутність”) – переносний тимчасовий 

храм у давніх юдеїв. 

Згідно з біблійною книгою “Вихід”, скинія була похідним храмом євреїв 

під час мандрів пустелею. Вона ставилася обов‟язково у напрямі зі сходу на 

захід і мала розміри 30 ліктів на 10 ліктів. Скинія складалась з двох наметів: 

зовнішнього ( “намет”) та внутрішнього намету ( “житло”), що служив місцем 

присутності бога Ягве [7]. “І сказав Господь Мойсеєві, говорячи: дивись, Я 

призначаю саме Веселеїла, сина Урієвого, сина Орового, з коліна Іудиного; і Я 

сповнив його Духом Божим, мудрістю, розумінням, знанням і всіляким 

мистецтвом, виробляти з золота, срібла і міді, [з блакитної, пурпурової і 

червленої вовни і з крученого висону], різати камені для встановлення і різати 

дерево для всякої справи; і ось Я даю йому помічником Аголиава, сина 

Ахасимахового, з коліна Давидового, і в серце всякого мудрого вкладу 

мудрість, щоб вони зробили все, що Я повелів тобі: скинію зібрання і ковчег 

одкровення... ” (Вих. 31, 1–7). 

Пізніше скинію Завіту було замінено храмом у Єрусалимі. Священне 

Писання згадує про три Єрусалимські храми. Перший був побудований за 

царя Соломона: “У чотириста вісімдесятому році після виходу синів 

Ізраїлевих із землі Єгипетської, у четвертий рік царювання Соломона над 

Ізраїлем, у місяці Зиф, який є другим місяцем, почав він будувати храм 

Господу …, а на одинадцятому році, в місяці Булі, – це місяць восьмий, – він 

закінчив храм з усім приладдям його і за всіма кресленнями його; будував 

його сім років” (3 Цар. 6, 1–38), однак був зруйнований під час облоги 

Єрусалима ассирійським царем Навуходоносором. Другий храм був відбудо-

ваний за часів Зоровавела, після повернення з вавилонської неволі. Третій 

храм було розбудовано під час правління царя Ірода Великого, його 

зруйнували римляни в 50 році н. е. 

З втіленням Ісуса Христа, Сина Божого, сам Бог приходить до людини. 

Як у Старому Завіті Єрусалимський храм був місцем зустрічі Бога і людини, 

так у Новому Завіті цим “місцем” стає сам Христос, а також спільнота вірних 

[6]. Скинія, старозавітні храми мали свою архітектуру, були цікавими і 

спасаючими сакральними будовами того часу, і були прообразом усіх 

теперішніх церков і храмів, котрі для нас відіграють сакральне значення в 

молитві і релігійному туризмі. 
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Кожна сакральна споруда несе у собі важливу роль, що всесторонньо 

захоплює туристів, і дає їм змогу розподілити для себе та прийняти 

максимальну користь від спілкування з тою чи іншою святинею. Так як 

кожний сакральний об‟єкт володіє певними розмірами, висотою, складністю 

побудови, призначенням, вимогою, то і хоче від туристів і цільового до себе 

ставлення. Сакральні туристичні будівельні ресурси заставляють туристів з 

особливою шаною відноситися до них, бо вони своїм розміщенням і святістю 

поєднані зі земною і небесною духовністю. Різного роду хрести, фігури при 

дорогах і майже на кожному городі у карпатських селах, придають цьому 

краєві невимовну духовну красу і душевне тепло, а туристам моральне 

божественне піднесення для щасливого і плідного життя. 

Всі сакральні споруди освячують віруючих людей, що стосується і 

туристів, які з спеціальною метою наближають себе все більше для зустрічі з 

ними. Святі храми найбільше притягають до себе туристів, бо вони своєю 

красою заполонюють їх, як такі, що дають духовне та тілесне задоволення від 

спілкування з ними; будовами, що єднають земне з небесним. “Внутрішній 

паломницький туризм пропонує відвідування таких святих місць в Україні: 

Володимирський собор, Михайлівський Золотоверхий собор, Собор Святої 

Софії, Печерську Лавру м. Києва; Собор Святого Юра, Успенський собор, 

Домініканський собор, Преображенську церкву, церкви святого Миколая, 

Петра і Павла м. Львова, а також майже всі обласні міста України та її 

монастирі” [2, С.185]. 

В міжнародному туризмі у сфері релігійного туризму, пов‟язаного з 

сакральними будовами, є найбільше і найвідоміше місце паломництва – Свята 

Земля. Також різні райони Землі містять у собі безліч святих архітектурних 

споруд християнського світу, такі як найбільш шановані знаходяться в Європі: 

Рим, Барі (Італія), Париж і Лурд (Франція), Фатіма (Португалія), Варшава 

(Польща), Монсеррат (Іспанія) та ін. У всі пори року прочани прямують у ці 

центри, щоб побачити з надією чудесне явище чи поклонитися священним 

реліквіям і прилучитися до їхньої благодаті. Крім того, у кожного народу чи 

жителів певної місцевості існують свої об‟єкти для поклоніння [4].  

Кожний турист знає, що зовнішній вигляд храму відрізняється від 

звичайної споруди тим, що над будовою храму підноситься баня, що зображує 

небо. “Баня закінчується вгорі главою, на якій ставиться хрест, у славу глави 

Церкви – Ісуса Христа. Над входом до храму, як правило, будується дзвіниця, 

тобто вежа, на якій висять дзвони. Б‟ють у дзвони для того, щоб скликати 

віруючих на молитву – до богослужіння – і сповіщати про найважливіші 

моменти служби, що здійснюється у храмі” [8, С.25]. 

Дзвіниця для віруючих людей є місце, де кожний прагне у руки взяти 

шнурок, котрий прив‟язаний до дзвона і дзвонити довго і урочисто, улюблене 

заняття кожного ще з дитинства, і не тільки хлопців, але і дівчат. І після 

довгого дзвоніння все тіло дзвонаря теж дзвенить невидимим чином і стає 
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людина щасливою, бо дзвін лікує. Особливе дзвоніння відбувається на святу 

Пасху, світле Христове Воскресіння, де на протязі трьох днів, і у світлу 

неділю, і у світлий понеділок, і у світлий вівторок всі дні дзвонять змінюючи 

одні одних. До святих пасхальних храмів і до святих пасхальних дзвіниць, у ті 

дні Пасхи, світлого Христового Воскресіння прямує багато туристів, щоб 

освятитися у ті святі події, і щоб насолодитися пасхальним дзвонінням.   

“Україна – демократична держава, де ми пишаємося повагою і любов‟ю 

між усіма народами і конфесіями, які проживають в нашій державі: “В умовах  

конституційно закріпленої рівності релігій перед законом важливо не 

залишити поза увагою духовні надбання інших церков, конфесій, що існують 

в Україні. Важливе місце в культурі України належить церковним пам‟яткам 

національних меншин. Багато з цих культових споруд є архітектурними 

пам‟ятками загальнонаціонального значення, які не можуть не бути враховані 

при розробці туристично-екскурсійних маршрутів. Це пов‟язано не лише з 

необхідністю задоволення духовних потреб віруючих: такий підхід забезпечує 

ознайомлення широких верств населення з маловідомими сторінками історії 

релігії і одночасно сприяє формуванню культури міжконфесійних та 

міжнаціональних відносин. Зважаючи на це, можна стверджувати, що 

історико-культурні пам‟ятки, які є об‟єктами паломницького туризму, 

становлять культурну основу людства і роблять вагомий внесок України у 

скарбницю світової цивілізації” [3]. Церковні пам‟ятки національних меншин, 

їх сакральні споруди важливі та цінні для всіх туристів України [2]. Народи, 

що живуть в Україні поважають сакральні святині одні одних. 

Крім церков, храмів, соборів, каплиць, дзвіниць, синагог, мечетей, домів 

молитви,  не менше важливе значення мають також обладнані місця явлень 

Божої Матері, де відчутно святий вплив Пречистої Діви Марії, що допомагає 

усім людям, які потребують у Пречистої допомоги, і інколи ця молитва біля 

місця Божої Матері є дуже лікувальна і помітлива. Важливе значення для 

спасіння і достойного життя подають туристам і обладнані місця явлень 

інших святих, з яких беремо приклад для свого життя і які своєю молитвою 

допомагають людям, і туристи теж виносять для себе достатню благодать для 

достойного життя. Святі хрести, святі статуї, святі архітектурні ансамблі, 

хрести-пам‟ятники мають теж важливе значення для достойного життя 

туристів, але тільки наполеглива молитва і довгострокова праця біля цих 

святинь дає свої емоційні досягнення, що створюють цікаве і вічне життя. Про 

святі джерела Божої Матері, котрі обладнані прекрасними архітектурними 

спорудами, туристи думають, і прагнуть їх відвідувати, бо свята вода, що 

витікає з них здатна створювати допомогу у багатьох вимогах. Вода із джерел 

Божої Матері, яких дуже багато, але кожне по своєму цінне, і кожне 

приваблює до себе тільки йому притаманною красою. Використання святої 

води із цих джерел туристи проводять по різному, але кожний захід є 

важливим, бо здатний допомогти туристам. Перебування одну хвилину, у воді 
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джерела Матері Божої, дає лікувальні і оздоровчі якості по підвищенню 

здоров‟я учасників релігійного туризму. Місця зв‟язані з іменем Бога живого – 

особливі місця, присвячені Богові, місця Божі, біля яких проводяться релігійні 

заходи, де перебуває слава і ласка Божа, що дає туристам благословення і 

плідну туристичну працю, котра увінчується позитивним і повним у всьому 

успіхом.  

Релігійні потреби в молитві, відвідування святих споруд та вподобання їх 

краси досить популярні, і тому релігійний туризм даного напряму важливий у 

всіх головних напрямах: міжнародному туризмі, міжобласному, місцевому. 

Прочанські тури цінні для колективного вивчення релігійних архітектурних 

споруд, котрі дозволяють не тільки милуватися ними, але проводити між 

туристами обговорення та дискусії. 

Для туристів важливе значення відіграють і давні храми, і сучасні; 

побудовані з різних матеріалів, і різного архітектурного стилю. У містах і 

селах найбільше значення і красу мають перші культові об‟єкти, котрих 

туристи знають і їх відвідують, як такі, що пройшли найбільший віковий 

період, і є свідками багатьох історичних подій. Беручи до уваги елементи 

історичного туризму, поєднавши його з релігійним важливо і відображати 

дати завершення та освячення храмів. Разом з красою сакральних будов 

важливо вивчати значні історичні події зв‟язані з ними, що в релігійному 

туризмі, вносять різноманіття, як в релігійне життя туристів так і населення, 

де проводиться релігійна туристична робота, а також позитивну роль в 

архітектурні ансамблі відвідуваних міст, сіл та всіх місцевостей.  

Висновки. В статті перераховано сакральні архітектурні споруди такі як: 

церкви, храми, собори, каплиці, дзвіниці, синагоги, мечеті, доми молитви, 

обладнані місця явлень Божої Матері, обладнані місця явлень інших святих, 

святі хрести, святі статуї, святі архітектурні ансамблі, хрести-пам‟ятники, 

святі джерела Божої Матері, обладнані прекрасними архітектурними 

спорудами, інше, до яких з любов‟ю та допитливістю прямують туристи. 

Матеріал статті містить і електронні ресурси в котрих розповідається про 

процес складного суспільно-історичного розвитку, під впливом внутрішніх і 

зовнішніх чинників, що призвели у багатьох регіонах України формування 

власних етнокультурних особливостей, релігійних уподобань. Відрадно те, що 

відродження в роки незалежності релігійного життя України призвело також і 

до підвищення інтересу стосовно внутрішнього сакрального та релігійного 

туризму, що поєднує в собі духовну, естетичну, пізнавальну, інформаційну та 

відпочинкову складові, виконує соціальну функцію, що надає йому 

особливого значення. Дуже важливо, що релігійний туризм спонукає і 

налаштовує туристів знати більше про сакральні споруди, вивчати, охороняти 

їх, але допомагати і облаштовувати їх, облагороджувати і брати особливу 

участь в охороні цих святинь.  
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Початок будівництва сакральних будов, говориться далі в статті, подав 

сам Бог, Який навчав будівничих Старого Завіту будувати скинію.  

Далі описується скинія і подаються цитати з Священного Писання, що 

торкаються теми її, та храмів Старого Завіту.  

Стаття пояснює, що всі сакральні споруди освячують віруючих людей, в 

тому числі і туристів, які з спеціальною метою наближають себе все більше 

для зустрічі з ними. Далі подаються назви святих місць в Україні і інших 

районах Землі.  

Кожний турист знає, що зовнішній вигляд храму відрізняється від 

звичайної споруди тим, що над будовою храму підноситься баня, що зображує 

небо.  

Релігійні потреби в молитві, відвідування святих споруд та вподобання їх 

краси досить популярні, і тому релігійний туризм даного напряму важливий у 

всіх головних напрямах: міжнародному туризмі, міжобласному, місцевому. 

Прочанські тури важливі для колективного вивчення релігійних архітек-

турних споруд, котрі дозволяють не тільки милуватися ними, але проводити 

між туристами обговорення та дискусії. 

В кінці статті подається матеріал, що для туристів важливе значення 

відіграють і давні храми, і сучасні; побудовані з різних матеріалів, і різного 

архітектурного стилю. У всіх населених пунктах найбільше значення і красу 

мають перші культові об‟єкти, котрих туристи знають і їх відвідують, як такі, 

що пройшли найбільший віковий період і є свідками багатьох історичних 

подій. В історичному туризмі, поєднаного з релігійним важливо і відображати 

дати завершення та освячення храмів. Разом з красою сакральних будов 

важливо вивчати значні історичні події зв‟язані з ними, що в релігійному 

туризмі, вносять різноманіття, як в релігійне життя туристів так і населення.  

Об‟єктами сакрального туризму можуть виступати як культові споруди з 

давньою та унікальною історією, так зовсім нової сучасної забудови. 
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PLANNING OPTIONS FOR A PRE-COMPETITIVE MESOCYCLE 

IN THE TRAINING PROCESS IN TAEKWONDO (POOMSAE) 

The article is devoted to topical issues of management of the training process 

in taekwondo. Control of training and competitive loads allows to improve the 
quality of training athletes and their participation in competitions. The study 
focused on the organization and planning of pre-competition mesocycles. The 

results of our research require further study, taking into account the development of 
taekwondo as a sport. 

Key words: Taekwondo, training and competitive loads, planning, control. 
 

Introduction, results, discussion. The intensive development of taekwondo in 
the world and its technical and tactical potential of competitive activity before sports 
scientists are set global tasks related to improving the educational and training 

process at various stages of training athletes [2,3,10]. 
Scientists indicate that the planning of the training process is aimed at solving 

problems in physical, technical-tactical, psychological, integral training [3,8,9]. 

They also argue that when planning a one-year macrocycle, it is necessary to pay 
special attention to the following principles of sports training: “cyclic training 
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process”, “waveform and variability of load”, as well as “unity and interconnection 
of the structure of competitive activity and the structure of readiness” [4,8,10]. 

Analysis of popular science sports literature has shown that the construction of 

a one-year macrocycle in most Olympic sports, including taekwondo, has a two or 
three cycle structure [2,3,7]. However, there are different approaches to their 
content. Scientists talk about the classical theory of building a macrocycle, which is 

based on the processes of the formation of athletes' sports form, namely the 
preparatory, competitive and transitional periods, basic, control-preparatory, pre-
competitive, competitive and recovery mesocycles and ordinary, shock, model, 
competitive and recovery microcycles [1,5,6], propose the concept of block 

periodization. Scientists discusses periodization with strength training, taking into 
account the increase in the capabilities of the energy supply systems of the athlete's 
body [1,3,5,9]. 

An important role in the annual training cycle of athletes is played by the pre-
competition mesocycle and the combination of microcycles in it, which are directly 
related to planning the load and rest. Many trainers plan their pre-competition 

mesocycle within 4 weeks with weekly microcycles in which the volume and 
intensity of the load is intensified (gradually increased). However, such planning of 
the training load does not correspond to reality, since the planning is influenced by: 
the level of preparedness of the athlete, with whom he enters the given mesocycle; 

the orientation of the athlete and the coach to achieve a result for specific 
competitions; the specifics of the sport associated with the types of training, directly 
with the technical, tactical and psychological, etc [3,5,6]. 

Indicate that traditionally in the pre-competition mesocycle, a gradual decrease 
in the volume of the training load and an increase (increase) in the intensity of 
training are carried out [2,3,10]. This mesocycle simulates competitive activity as 

accurately as possible and therefore, in the process of performing competitive loads, 
the functional, technical-tactical and psychological potential is realized [2,3]. This 
model is universal ("traditional") and is used in almost all sports. After reviewing 
the scientific works of 1960–1980 in martial arts, other approaches to planning the 

training load in precompetitive mesocycles were found according to the principle of 
the "pendulum", the principle of "variability", the principle of "sequence" [6,7,8]. 
Therefore, regardless of the fact that there is a "traditional" model of building a pre-

competitive mesocycle, today it is relevant in the study and finding new 
opportunities to use and plan training loads according to the "pendulum principle" in 
the training system of highly qualified taekwondo athletes, as well as to identify 

their influence on the body of athletes. 
The construction of a precompetitive mesocycle according to the principle of a 

"pendulum" [4,5,6], according to which the taekwondo athletes were trained, is 
based on the planning of specialized and contrast microcycles, which allow 

intensifying the training loads and accelerating the recovery processes of the body in 
athletes. The specialized microcycle is aimed at improving the special, technical-
tactical, physical, moral-volitional training of taekwondo sportsmen‟s, the 
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contrasting one is aimed at restoring the functional state of the body of athletes 
(Table 1). 

Table 1 

Characteristics of the precompetitive mesocycle according to the 

«pendulum» principle (main group) 

 
Indicators / microcycle Specialized Contrasting Together 

Training days, number 10 6 16 

Training sessions, number 20 12 32 

Holidays, number - - 2 

Duration of classes, minutes 135 135 - 

Classes with a large and maximum load, 
number 

8 2 10 

 
The intensity of the training load when performing special preparatory and 

competitive exercises ranged from 17% to 95%, with the heart rate from 120 to 220. 
The analysis of physical readiness indices after the precompetitive mesocycle 

made it possible to establish reliable changes in the test "coefficient of special 
endurance" and "running by eight with a change in the direction of movement" at p 
<0.05. The increase in performance indicators in the tests: "Cooper's test" by 1.0%; 

"Coefficient of special endurance" by 4.9%; " Running by eight with a change in the 
direction of movement " by 12.9%. 

Significant indications were shown in the indicators of efficiency in mental 

performance: strong blows, attack, attack, efficiency of battle actions, vitality in 
battle and strong blows (p <0.05). The rate of hit in the control group will be 
reduced lower in the main group by 6% (p <0.05), as well as in the rate (p <0.05). 

There, from the point of view of scientific discussion, there is a problem of 

planning training loads in the period of preparation for the competition directly in 
the process of the pre-competition mesocycle. In sports practice, there are different 
methods for planning a pre-competitive mesocycle. Many scientists say that there is 

a traditional approach [2,4,10] which must be followed ... However, some authors 
[1,2,4] talk about other approaches to planning a pre-competitive mesocycle, taking 
into account the peculiarities of the athlete's body reaction to training loads. 

In this study, for the first time, the construction of a precompetitive mesocycle 
according to the principle of a "pendulum" in the training system of taekwondo 
athletes at the stage of maximum realization of individual capabilities was revealed. 
This principle is based on the planning of two types of training: special and contrast, 

which allow you to regulate not only the training load, but also the recovery 
processes of the body of athletes. This planning is effective, which is confirmed by 
the results obtained. 

Conclusions: 
1. Analysis of scientific and methodological literature showed the need to 

search for a direction to improve the system of training highly qualified athletes in 
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the pre-competition mesocycle directly in taekwondo. It is stated that the 
achievement of a high sports result depends on the achievement of the peak of 
sports form for the main competitions, which is achieved precisely in the pre-

competition mesocycle. In this regard, it became necessary to develop approbation 
of training planning according to the "pendulum" principle and to develop criteria 
for assessing the intensity of training loads.  

2. Planning the pre-competition mesocycle according to the "pendulum" 
principle allowed the athlete to perform significant (large or high) training loads in a 
specialized and contrasting microcycle, thanks to which overtraining can be 
avoided. 

3. The prospect of further research is to identify the effectiveness of planning a 
precompetitive mesocycle according to the principle of "variability" and 
"consistency" in the training system of taekwondo fighters. 
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