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Нинішній навчальний рік розпочався під зна<
ком серйозних потрясінь у галузі науки та освіти.
Як і раніше, продовжує лихоманити українську
загальноосвітню школу, оголошено про радикаль<
ні заходи з перекроювання карти національної
системи ВНЗ. Але що спільного мають здійснюва<
ні (і намічувані) кроки із реальним реформуванням
галузі? Як сьогодні мусить реагувати на них су<
спільство і чи готове воно до цього? На такі
непрості запитання читаємо відповіді першого
міністра освіти незалежної України, а нині Прези<
дента Відкритого міжнародного університету
розвитку людини «Україна» Петра ТАЛАНЧУКА

— Перш за все, треба зазначити, що освіта —

це не вузька галузь народного господарства,

а цілий комплекс, успішне функціонування

якого обумовлює успішний розвиток держави,

суспільства в цілому, а відтак визначає рівень

задоволення потреб практично кожного гро�

мадянина. Тому управління тут мусить бути

організоване на залученні найширших мас

людей, а не виключенням із цього процесу

самих творців його — вчителів, педагогів, на�

уковців. Виходить поки що так: ви працюйте,

працюйте, а ми протестуємо без вас тих, кого

ви вчили, і скажемо вам, учителям, хто із них

розумний, а хто так собі. А де ж державне

управління, яке повинно управляти процесами

і спрямовувати їх у належне русло? Немає

його, є тільки горе�статисти! Завдання держав�

ного управління полягає не тільки в перевірці

рівня знань наявною системою, а й у створенні

необхідних умов, щоб кожна людина (а не тіль�

ки талановита) могла самореалізуватися в пов�

ному обсязі.

— Тобто, ми спотикаємося на самому початку
дороги?

— Було б неправдою, якби ми сказали, що

в Україні нічого не робилося в цьому напрямі.

За роки незалежності були прийняті дві держав�

ні освітянські програми, розроблено в цілому

певне законодавство, започатковано низку

інших корисних ініціатив тощо. Але біда в тому,

що ні програми, ні законодавство, ні намічені

заходи не виконуються або виконуються далеко

не в повному обсязі, і ніхто за це не несе адек�

ватної відповідальності. 

Менш за все хотілося б копатися в болоті

проблем: «Чому так сталося, хто ж врешті�решт

винен за такий стан освіти?» Але є одна дуже

важлива обставина, яка примушує нас шукати

відповіді на виклики часу. Та нині краще б не

чути, не бачити й не читати про наші досягнен�

ня та успіхи, бо високо піднята самооцінка

падає нижче плінтуса, як тільки стикаєшся

з реальним освітянським життям.

Як не гірко визнавати, але за роки незалежно�

сті розкручується ресурсна масштабна катастро�

фа, яка призвела до руйнації приміщень закла�

дів освіти, вимушеного використання морально

і фізично застарілих засобів навчання, масової

«прихватизації» приміщень дитячих садочків,

ясел, баз позашкільної навчально�виховної ро�

боти тощо. В учителів на сьогодні мізерні зарпла�

ти — вони трохи більше сотні євро на місяць. Не

набагато краща ситуація із заробітною платнею

і викладачів у вищій школі. Відомо, що людина

може фізіологічно функціонувати, якщо вона

заробляє три долари за годину. Символами

«сучасної» української освіти стають сотні старих

шкільних будівель, що от�от заваляться, а ті, що

ще стоять, не мають найнеобхіднішого. У резуль�

таті рівень освіти, яким ми так справедливо

пишалися колись, — стрімко падає. 

7
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Петро Таланчук, доктор технічних наук, професор,

дійсний член, академік Національної академії педагогічних наук України

Президент Університету «Україна», голова Наглядової ради 

журналу «Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації»
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Шалений розрив у заробітках бідних (зокре�

ма й освітян) і багатих в Україні є похідна дер�

жавної політики, яка проводиться всіма верхні�

ми ешелонами влади. Для прикладу, зарплата

вчителя у Цюриху (Швейцарія) 84 500 доларів

на рік, у Нью�Йорку (США) — 68 900 доларів,

у Литві — 12 000 євро, а в Україні — трохи біль�

ше 12 000 гривень. Президент США отримує

400 тис. доларів за рік — у шість разів більше,

ніж американський вчитель. Президент Литви

отримує 3 500 євро на місяць, що у 3,5 раза біль�

ше, ніж литовський викладач. Зарплата колиш�

нього Президента України становила майже

36 тис. гривень на місяць — у 36 разів більше,

ніж зарплата українського вчителя…

Але особливу загрозу освіті та посиленню

кризи в ній у 2008–2009 рр. обумовило те, що на

всіх рівнях української  ієрархії в освіті ті чи

інші рішення приймалися без глибокого аналі�

тичного пророблення реальної ситуації і залу�

чення професіоналів�практиків, без широкого

громадського обговорення і відкритої профе�

сійної експертизи, авторитарно. 

Заяви колишнього міністра про тісну спів�

працю МОНУ з академічною громадськістю,

незалежними громадськими інституціями щодо

реалізації принципу державно�громадського

управління освітою відповідають дійсності

рівно стільки часу, скільки його потрібно, щоб

про це сказати, а далі — все вирішувалося ку�

луарно, в атмосфері перемовин десятка «своїх»

людей.

Відтак програми щодо розвитку освіти не

спрацювали через їх повне або часткове невико�

нання, а також через їх безсистемність: рефор�

мування проводилося некомплексно, у резуль�

таті чого покращення одного показника вело до

погіршення іншого. Абсолютно бездарно та без�

грамотно використовується світовий досвід, як

сталося, зокрема, з Болонським процесом. З

цього приводу викликають особливу гіркоту не�

одноразові заяви колишнього керівництва МОНУ

(як і заяви колишнього глави держави) про те,

що ми «уже в Болонському процесі» або

«Болонська система працює надійно». 

— Нічого не змінюючи, поспішили прокуку<
рікати? 

— Хто зробив такий висновок першим, а хто

його переповідав — залишимо для допитливих.

Нас цікавить інше. В Україні впроваджують не

елементи Болонського процесу, а їх викривлен�

ня — починаючи з надуманого та згубного пере�

гляду переліку напрямів бакалаврської підготов�

ки і закінчуючи вимогою уніфікації основних

параметрів освіти та кредитно�модульної систе�

ми як складової умов Болонського процесу.

У результаті на сьогодні ми не маємо в повному

обсязі стандартів вищої освіти, нового переліку

спеціальностей другого циклу навчання й інші

негаразди. Це призвело до того, що освітянський

загал у своїй більшості сформував негативний

стереотип щодо Болонського процесу.

Насправді ж Болонський процес не висував

жодних вимог щодо уніфікації освітніх систем

в Європі, як і не ставилося завдання перегляду

напрямів підготовки, зміни існуючої системи

кваліфікацій стандартів підготовки, змісту нав�

чальних програм тощо. А от що дійсно треба

було зробити, так це виконати завдання, поста�

влене на Бергенській конференції 2005 року

(час вступу України до Болонського процесу),

і розробити національну рамку кваліфікації

(НРК), узгоджену із Загальноєвропейською

рамкою. Це завдання так і залишилося невико�

наним. А ця рамка є якраз та «оболонка» (а не

інструмент уніфікації), яка дозволяє привести

до спільного знаменника все розмаїття наявних

у Європі освітніх систем і  дипломів. Мовою

ж опису кваліфікацій є Дублінський дескрип�

тор, у якому модель фахівця описується в термі�

нах компетенцій.

Варто особливо підкреслити, що як у євро�

пейській, так і, особливо у північноамери�

канській, університетській традиції, вказані

процеси належать до компетенції викладача.

У цьому і полягає суть академічної автономії

(про яку так багато говорять і практично майже

нічого не роблять в Україні): викладач зобов’я�

заний якісно навчити студента, а як він це

робить і як оцінює — його справа, вияв його

педагогічної майстерності. Болонський процес

жодним чином не регулює питання організації

навчального процесу в тій чи іншій країні,

у тому чи іншому навчальному закладі. Він не

ставить собі за мету уніфікацію освіти, нав’язу�

вання переліків напрямів навчання, організа�

ційних схем чи навчальних технологій. Мета

його — гармонізація освітянських структур

у Європі для підвищення якості підготовки

фахівців та забезпечення конкурентоспромож�

ності європейських університетів і наукових

установ у сучасному світі. 

Виходячи з цього, нам треба сьогодні пере<
стати мавпувати, затягувати час до повного

краху залишків освітянської сфери, а шукати

свої шляхи її розвитку, виховувати не присто�

суванців, а нове потужне покоління сучасних

менеджерів — організаторів цієї сфери; розбу�

довувати майбутню Україну всенародно й без

сліпого копіювання наявних зразків. У кожного

народу свій шлях. І всьому цьому треба навчати,

щоб не так боляче набивати гулі завтра, навчати

у школах та інститутах заради майбутнього —

сьогодні. Ще І. Кант підкреслював, що школа

повинна жити за законами майбутнього; школа,

за великим рахунком, повинна бігти попереду
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паровоза, випереджати перетворення, які відбу�

ваються в інших сферах суспільного життя,

допомагати їх осмислювати і корегувати шляхи

їх подальшого розвитку.

Тому необхідно розробити комплексну дов�

гострокову програму, але врахувати наявний

досвід щодо підвищення її дієвості й ефектив�

ності. В основу цієї програми реформування та

подальшого розвитку освіти в Україні треба

покласти здоровий глузд, збереження добрих

і світових університетських традицій, глибокий

аналіз та критичне застосування досвіду, який

напрацьовується в контексті творення євро�

пейського простору вищої освіти, повагу до

викладачів і студентів. Для її розроблення та вті�

лення мобілізувати всі ресурси нашої держави,

створити український локомотив, який витягнув

би країну на висоту досягнень світового прогре�

су. Тож давайте всі, хто хоче красивої, незалеж�

ної, потужної України, об’єднаємося і створимо
стратегічну програму розвитку освіти як первня

і основу розвитку всякої могутньої держави.

— Чому ж так важко дається цей процес об’єд<
нання (і в освіті та науці, і в суспільстві в цілому)?
Хто, нарешті, мав би виступати тут «модератором»?

— Будучи професійним освітянином, я вся�

кий раз упирався в пошуках відповіді на постав�

лені запитання в систему освіти, яка, як уні�

кальне суспільне явище, багато в чому винна

і багато дечого може. Винна в тому, що значна

частина так званої еліти, наших керманичів
(боюсь сказати яка) має або низьку, або дуже

низьку освіту, професійну зокрема, а деякі мож�

новладці не мають її взагалі. І якщо такий пан

закінчив вищий навчальний заклад, а якість

знань нікудишня, то, по справедливості, 50%,

як мінімум, вини несе система освіти, яка освя�

тила неука державним дипломом. 

Але є і ще один бік медалі. Озирніться навко�

ло себе — і доведеться признатися, що часто�гу�

сто ми стикаємося з тим, що суспільне станови�

ще, рівень визнання людини визначається

далеко не завжди рівнем старанності, здатності

навчатися і сумою знань. 

А хіба можна сподіватися на великі справи

від людини, яка має низькі професійні знання

чи не вихована? 

Хіба духовно бідна людина здатна вершити

справи високого громадянського звучання?

Звичайно, що ні! 

А це вже питання моральності, які значною,

якщо не вирішальною мірою формує вихован�

ня. Як бачимо, освіта і виховання (або точніше —

виховання і освіта) мають бути якісними, бо від

браку в цій сфері страждає багато людей і упро�

довж тривалого часу, аж поки не помре якийсь

диктатор або революція не змінить керманичів�

невдах… 

Мені менш за все хотілося б представити

український народ як нещасний етнополітич�

ний шмат загальносвітової спільноти, який,

маючи більш ніж тисячолітню славну історію,

вкотре розпочинає справу формування власної

держави, до цього часу залишаючись майже

невідомим широкому загалу (terra incognito),

і якби не Чорнобиль, брати Клички і Руслана

Лижичко, то про нас знали б ще менше… Нав�

паки, Україна дуже знаменита тим, що по всьо�

му світу вона «посіяла» своїх видатних, талано�

витих дітей. Мабуть, жодна з націй так щедро не

обдаровувала зарубіжжя власними геніями. Так

от, існує, виявляється, дуже цікава, просто вра�

жаюча закономірність: у свій час найбільше

видатних учених, письменників дали саме ті

наші землі, де були широко розповсюджені

козацькі школи, — Полтавщина, Черкащина,

Київщина… Це і геніальний конструктор вер�

тольотів Сікорський, і Тимошенко, якого у тій

же Америці назвали «Шаляпіним у механіці»… 

А якою винятковою була роль церковно�

приходських шкіл – саме з них головним чином

проростало в Україні масове просвітництво,

оскільки на рубежі 1860�х практично кожне

село мало свою школу (на відміну від нинішніх

днів, коли школи по селах масово закривають�

ся). Є чудова книга – історичне дослідження

ЦПШ, якою я був просто вражений: ініціатора�

ми створення цих українських шкіл були, ви�

являється, єпископи, котрі ревно підтримували

просвітництво загалом і тих попів, які настійно

проводили цю політику. До речі, що теж знако�

во, єпископи були російські – зокрема, на Київ�

щині. Отож, гріх, мабуть, казати, що «старший

брат» завше й у всьому був винятково «гнобите�

лем», як ми нерідко паплюжимо. 

Отаке цікаве питання. Як і той незапереч�

ний факт, що реальна історія в Україні твори�

лася в оточенні інших народів. Ми, звісно,

можемо написати таку історію українську, що

нам якщо не війну оголосять (чи дипломатичні

відносини розірвуть назавжди), то принаймні

вітатися перестануть сусіди – турки, поляки,

росіяни і ті ж румуни. Бо у кожного народу –

своя правда.

Для Української держави — це двадцятий рік

незалежності й розпал тривожної боротьби за її

майбутнє. Слово «криза» є постійно присутнім

у нашому лексиконі. Але добре відомо, що

в кризових умовах особливої ваги набуває фак�

тор відповідності ментальних очікувань народу

діям влади. І тут необхідно максимально збері�

гати довіру між соціумом та владою. У тому разі,

коли очікування не знаходять свого втілення

в політичному житті, відбувається радикалізація

суспільних поглядів на владу і, як наслідок, —

поглиблення кризового стану. 
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Нас усіх пече доленосне питання: «Куди

летить сьогодні Україна?!» Наша Вітчизна пере�

буває на переломі своєї історії, і на цей раз вко�

тре сподіваємось, що вона впевнено взяла курс

на розбудову своєї незалежності. Відтак, якщо

ми дійсно хочемо своєї держави, слід усвідоми�

ти себе єдиним народом, відокремивши себе

в культурно�історичній самосвідомості від інших,

хоч і братських, слов’янських народів, і поста�

ратися утвердитися у своїй самобутності, інак�

шості та унікальності. 

Таке усвідомлення для українців сьогодні

означає прояв вищої політичної мудрості та

принесе успіх, а з ним — і перемогу. Прикладом

можуть слугувати країни Прибалтики — естон�

ці, латиші й литовці, які вже всіх привчили до

думки про первинність своїх національних інте�

ресів, культури і мови. Якщо ж ми, українці,

цього не зробимо, то існування держави Украї�

ни буде весь час проблемним. І в першу чергу це

стосується наших нинішніх, формальних «мо�

дераторів». Зокрема, всі без винятку народні

обранці мають відкинути емоції і пам’ятати, що

якщо хочеш представляти народ, то мусиш

говорити тільки про його концентровані інтере�

си, а не давати волю своїм особистим амбіціям

і видавати це за голос народу.

У багатьох випадках бухання в широченні

грошові груди величезними державницькими

кулаками окремими представниками так званої

еліти, їхнє звернення до народу і заяви від імені

народу є наскрізь фальшивими, бо вони вже

давно втратили зв’язок із простим людом, забу�

ли запах гною і стружки дерева, не вміють три�

мати лопату або молот, живуть своїм ситим жит�

тям і роблять усе для того, аби їх товсті зади не

відтягнули від суспільного корита. Їхні клятви

в любові до українського народу брехливі,

а обійми — задушливі. Всі спроби політичних

користолюбців і авантюристів злякати народ

розвалом держави, братовбивчою різнею прире�

чені на провал, бо, хоч і ятрить ще рана переку�

су хижаками України на Східну і Західну, україн�

ці заплатили мільйонами життів і морем своєї

крові за те, аби мати свою незалежну державу.

— Держава в нас є. Але для її розбудови пот<
рібні ефективні важелі…

— Світова спільнота позиціонує освіту й науку

як серцевину нового суспільства, заснованого на
знаннях. Мова йде про створення відкритої осві�

ти, відкритого навчального середовища та впро�

вадження дистанційної технології навчання як

засобу практичної реалізації принципів відкри�

тої освіти. Тому реформування освіти має бути

підпорядковане адекватності сучасним завдан�

ням і вимогам економіки, соціальної, духовної

і природоохоронної сфери. 

Якщо розглянути основні напрями реформу�

вання вищої освіти у провідних країнах світу, то

серед них є такі компоненти, як фундаменталі�

зація вищої освіти; індивідуалізація навчання

(кожний студент працює за своїм індивідуаль�

ним планом і у зручному для себе темпі); впро�

вадження корпоративних програм (навчання

у вищій школі поєднується з працею у фірмах

чи компаніях); широке залучення молоді до

актуальних проблем науки; вдосконалювання

якості вищої освіти; підвищення інтересу до

проблем талановитої молоді; модернізація тех�

нологій навчання; інтенсифікація навчального

процесу; навчання за кордоном; удосконалю�

вання системи перевірки навчальної роботи;

широке використання дистанційного навчання

й тестового контролю; навчання дорослих і про�

фесійне навчання впродовж життя; реалізація

модульної системи; складання навчальних пла�

нів за кредитними оцінками та деякі інші, то

можна стверджувати, що практично із майже

всіх цих інновацій ми маємо елементи або їх

зачатки і в Університеті «Україна».

В Україні налічується 2 млн 660 тисяч людей

з інвалідністю, з яких 880 тисяч — працездатні.

Шанси отримати роботу для людини з інвалід�

ністю збільшуються на 80% у разі набуття ними

вищої освіти. Особливо гостро стоїть це питан�

ня для тих, хто потребує  надомної інтелектуаль�

ної роботи, наприклад, психолог�консультант

на телефоні довіри, юрист�консультант, бухгал�

тер, маркетолог, фахівець із комп’ютерних тех�

нологій, програміст, фахівець із інтернет�прода�

жу. Потреби у такій роботі існують у незрячих,

візочників, людей із тяжкими формами вражен�

ня опорно�рухового апарату, зокрема ДЦП,

спинальників, людей зі спотвореним хворобою

чи травмою обличчям тощо. 

Перевагою дистанційної форми навчання

для маломобільних верств населення є те, що

вона  наближає освіту до місця проживання

людини і, тим самим, вирішує проблеми на�

вчання цих людей в умовах архітектурної

бар’єрності навколишнього середовища. Наяв�

ні ВНЗ не в змозі забезпечити безбар’єрність

освітнього середовища, зокрема архітектурну.

Університет «Україна» («УУ»)приступає до роз�

робки проекту «Формування нормативно�право�

вого забезпечення дистанційного навчання». 

Пріоритетними напрямами проекту є: 

— створення умов для повсякденного вико�

ристання елементів дистанційної освіти в на�

вчальному процесі через інтернет�портал Інсти�

туту новітніх технологій «УУ»; 

— реалізація освітніх програм інноваційного

типу у Відкритій вищій політичній школі «УУ»

та в Інституті післядипломної освіти; 
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— створення відкритої електронної бібліоте�

ки «УУ»; 

— створення відкритого електронного банку

університетських лекційних курсів; 

— створення дистанційних освітянських

програм і курсів для навчання військовослуж�

бовців, а також членів їхніх родин.

До речі, Міжнародна комісія з питань освіти,

науки і культури при ООН (ЮНЕСКО) проголо�

сила два головні принципи сучасної освіти:

«Освіта для всіх» і «Освіта через усе життя». Пра�

вильність такого підходу до розбудови системи

освіти не викликає сумнівів. Але з точки зору сьо�

годнішніх реалій виникає низка проблем.

По<перше, проблема величезних, труднодо�

ступних територій із нерівномірною щільністю

населення. А поїздка в місто, де розташований

облюбований ВНЗ, часом неможлива через

великі затрати. Існує ще потреба в поглибленні

освіти людей, котрі працюють у регіонах. А вони

часто�густо мають сім’ї, для яких переїзд в інше

місто пов’язаний зі значними проблемами.

По<друге, це — проблема часу. Сьогодні у біль�

шості сучасних спеціалістів час розписаний по

хвилинах. І тим не менше, без нових знань, без

навчання протягом усього життя нікому не

обійтись. Вечірня або недільна освіта цю про�

блему не вирішує. 

Третя проблема — проблема грошей. Це біль�

шою мірою стосується вищої освіти і готування

до неї. Конкурс на місця держзамовлення висо�

кий, а платне навчання далеко не всім по кишені.

Вирішувати ці та інші проблеми професійної

підготовки може допомогти саме дистанційне

навчання. Це навчальна технологія, в якій

викладач і той, хто навчається, розділені у прос�

торі, а іноді і в часі. Застосовуються нові техно�

логії представлення навчальних матеріалів, які

роблять дистанційну освіту дешевою і загально�

доступною. 

Нові технології відкривають можливості

спілкування на величезних відстанях. Упрова�

дження дистанційного навчання стало можли�

вим завдяки сучасним досягненням у галузі тех�

нологій навчання, засобів масової комунікації

та зв’язку, бурхливому розвитку і широкому

застосуванню різних технічних засобів. Це,

у першу чергу, комп’ютерні й інформаційні тех�

нології; супутникові системи зв’язку; навчальне

телебачення; масове підключення до інформа�

ційних систем; розповсюдження комп’ютерних

навчальних програм, відео�, аудіокасет з ними

тощо. 

— То що ж заважає?
— І тут я хочу розповісти про одну колізію,

яка породила багато проблем для Університету

«Україна» та його студентів і створила умови для

спекулювання фактами. Мова йде про дистан�

ційну технологію навчання. Нагадаю, що ми

сповідуємо принцип необхідності навчання всіх

молодих громадян, але справа в диференціації

освітньо�кваліфікаційних рівнів: із кого доціль�

но готувати робітника або молодшого спеціаліс�

та, а з кого — магістра. 

Відбір лише талановитої молоді для навчан�

ня є недержавним. А що ж робити з іншими? 

Виходячи з нормативної бази стосовно дис�

танційної форми навчання, викладеної в кон�

цепції розвитку дистанційної освіти в Україні

і затвердженої Міністром освіти і науки В. Г. Кре�

менем в грудні 2000 року та на підставі спільного

наказу Міністерства освіти і науки України та

Академії педагогічних наук України №432/36 від

2 липня 2003 року «Про проведення педагогічно�

го експерименту з дистанційної форми навчання

в регіонах України», ВМУРоЛ «Україна» отримав

дозвіл на педагогічний експеримент з дистанцій�

ної форми навчання. Тоді ж була затверджена

Програма створення та впровадження системи

дистанційного навчання. Незабаром вийшла ще

низка важливих директив: «Про затвердження

Програми розвитку системи дистанційного на�

вчання на 2004–2006 роки» (Постанова Кабінету

Міністрів України від 23 вересня 2003 року

№ 1494); «Про затвердження Заходів щодо реалі�

зації Програми розвитку системи дистанційного

навчання на 2004–2006 роки» (наказ МОНУ від

4 грудня 2003 року № 802), «Положення про

дистанційне навчання» (наказ МОНУ № 40 від

21 січня 2004 року», відповідно до яких ми кори�

гували свою роботу.

Програмою, до речі, передбачався експери�

мент у 15 областях України. А це означало, що

необхідно було створити в обласних і районних

центрах базові (БЦДО) та локальні (ЛЦДО)

центри дистанційної освіти. ЛЦДО передба�

чалося створити на базі загальноосвітніх та

професійно�технічних навчальних закладів,

а БЦДО — на базі регіональних інститутів після�

дипломної педагогічної освіти. 

Не треба бути великим математиком, щоб

підрахувати, що повинно було функціонувати

15 БЦДО і понад 300 ЛЦДО. І ми почали роз�

гортати цю мережу, не порушуючи жодного

пункту названих вище документів. Усе йшло

добре, поки при владі був міністр, який підпи�

сував накази. Важче стало, коли змінився

міністр, але справа все ж ішла успішно, бо зали�

шалися заступники міністра, які добре знали

суть цього експерименту. І зовсім стало кепсько,

коли змінилися й ці чиновники. Ми щороку зві�

тували про хід експерименту, та, врешті�решт,

супровід експерименту з боку МОНУ було

практично припинено і зведено до безвідпові�
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дальних заяв і оцінок третьорядного, некомпе�

тентного чиновника, не спроможного об’єктив�

но оцінити напрацювання величезної групи

освітян�професіоналів. 

Досвід українського державницького життя

свідчить, що у нас часто�густо постанови Кабі�

нету Міністрів, накази міністрів тощо діють

доти, доки працюють перші особи, за часів прав�

ління яких приймалися ці документи. 

А тому можна було б розповісти не одну

сумну історію про те, як важко працювати

в умовах, коли відсутня елементарна державна

відповідальність. 

І якщо провести аналіз виконання хоча б час�

тини названих документів, то неважко переко�

натися, що складна, виснажлива повсякденна

робота МОНУ часто підміняється імітацією

бурхливої діяльності і порожніми тріскотливи�

ми заявами стосовно того ж таки Болонського

процесу, демократизації, корупції, впорядку�

вання державного замовлення тощо. 

Ця тема дуже важлива, особливо зараз, коли

МОНУ очолив новий міністр, на долю якого

випало багато чого розгрібати «завдяки» «пат�

ріотичному новаторству» свого дуже амбітного

і надзвичайно здібного впроваджувати найгірші

варіанти можливих рішень попередника і якому

необхідно приймати відповідальні кадрові рі�

шення. Бо навіть і зараз із вуст окремих чинов�

ників інколи лунає: «Понастворювали універ�

ситетів у кожному районі…» 

Було б добре, аби люди, які керують освітою

і спрямовують її розвиток, чітко усвідомлювали

сутність таких понять, як «дистанційна техно�

логія навчання (ДТН)», «базовий центр дистан�

ційного навчання (БЦДН)», «локальний центр

дистанційного навчання (ЛЦДН)», знали їх

функції та розуміли, які між ними відмінності.

Необхідно, щоб вони чітко засвоїли, що дистан�

ційна форма навчання не асоціюється із примі�

щенням; це, перш за все, новий спосіб організа<
ції пізнавальної діяльності суб’єкта навчання або

індивідуальної освітньої програми. 

Було б добре, аби деякі сумнозвісні посадов�

ці, побачивши вивіску на школі, училищі чи

технікумі «Відкритий міжнародний університет

розвитку людини «Україна», «Карпатський

інститут підприємництва», «Базовий центр дис�

танційного навчання» або «Локальний центр

дистанційного навчання», не здригалися від

патологічного, рефлексивного несприйняття,

впертого небажання зрозуміти, безпідставної

недовіри та не бігли щодуху доповідати вищому

начальству про «чергове порушення законодав�

ства про освіту». 

Було б, нарешті, дуже добре, якби вони діз�

налися про таке: Велика Британія, територія

якої значно менша, ніж територія України

(Велика Британія — 244 100 кв. км, Україна —

603 700 кв. км.), має, залежно від річного набо�

ру, від 350 до  400 локальних центрів. Візьмемо

за приклад Відкритий університет Великобри�

танії, який у квітні 2009 року відсвяткував своє

40�річчя. У ньому навчається 210 тисяч студен�

тів, із них — 11 тисяч з інвалідністю, 70% сту�

дентів працюють. Навчаються 4 тисячі військо�

вослужбовців, 1,5 тисячі ув’язнених. А хіба

Університет «Україна» не був піонером у цій

справі? 

Було б дуже бажано, щоб із управлінського

арсеналу деяких горе�керівників від освіти були

витіснені хунвейбінівські заяви і відповідні дії

на кшталт: «Викладачі�сумісники просто нез�

датні надавати студентам повноцінні знання».

Зрозуміло, що така позиція ставить під сумнів

інститут сумісництва у вищій школі, що широ�

ко практикується у всьому світі. Для прикладу:

за свою майже 470�річну історію з маленького

коледжу з дев’ятьма студентами і одним про�

фесором Гарвард перетворився на один із най�

більших і найавторитетніших науково�освітніх

центрів планети. У всіх щорічних рейтингах уні�

верситет, що подарував світові 40 нобелівських

лауреатів і сім президентів американцям, регу�

лярно посідає верхні сходинки. 

Як удалося Гарварду так довго проіснувати

і залишатися одним із найкращих закладів світу?

Річ у тім, що тут не шкодують коштів для

оплати праці не тільки своїх викладачів, а також

запрошують на роботу нобелівських лауреатів,

провідних науковців, відставних міністрів, відо�

мих діячів культури і мистецтв тощо. І куди тіль�

ки дивиться міністерство освіти США — суміс�

ники, без трудових книжок, казна�що!.. 

У нас же його величність Чиновник нині

і прісно править бал. Причин такої оцінки бага�

то, і ми їх не будемо зараз аналізувати. Це приб�

лизно така ж ситуація, як із зовнішнім незалеж�

ним оцінюванням: спочатку відкинули, а потім,

через 15 років, повернулися. Правда, впровади�

ли недолугу версію…

— Чому — недолугу? Адже на сьогодні ЗНО
вже стало практично єдиним загальнодержавним
інструментом «селекції»?

— Перш за все, хочу підкреслити, що Консти�

туція України не передбачає можливості прове�

дення будь�яких експериментів над громадянами

без їхньої згоди. Як ми знаємо, згоди учнів та їхніх

батьків на участь у такому загальнодержавному

експерименті, як зовнішнє незалежне оцінюван�

ня, ніхто не запитував! Мають місце також пору�

шення вимог статей 8, 19 Конституції України.

Але найнеприємніше в цій колізії — це демон�

страція правового невігластва представниками

найвищого ешелону влади, які грубо порушили

логіку побудови законодавчого масиву в Україні. 
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В чому логіка силоміць впроваджуваного «зов<
нішнього незалежного» оцінювання? Тут на наших
очах фактично відбувається бездумна (ще й бага<
то в чому схожа на диверсію) підміна: замість
копіткої, виваженої роботи над організацією якіс<
ного навчально<виховного процесу реформування
освіти зводять… до оцінювання знань, причому на
основі явно хибних критеріїв. Судіть самі. Батьки
відправляють дитину до школи, там (на їхні
податки!) із нею 10–12 років щось роблять,
а потім, коли вона не пройшла тестування, оголо<
шують: сам, мовляв, дурень! А що ж школа, яку
частину відповідальності (й у якій формі) вона
мала б брати на себе? І головне — як бути «затес<
тованим» таким чином дітям, що їм робити? Куди
вони підуть посеред цього ярмарку зростаючого
безробіття — у підворіття, на шприци, на пляшки
з пивом?

Не державний це підхід. Такий собі «ревізор»

перевірив, оцінив і склав тут же «акта про спи�

сання». Але тоді має бути й «ревізор», який

зобов’язаний спитати з отого меншого «ревізо�

ра»: а чим же ти займався, яка твоя роль у цьому?

Позиція міністерства, що введенням всео�

хопного зовнішнього незалежного оцінювання

держава гарантує виконання норм Конституції

щодо забезпечення рівного доступу до вищої

освіти, є хибна з декількох точок зору, а твер�

дження, що оцінювання отримало «суспільне

визнання» — взагалі брехня, бо ніхто не прово�

див скільки�небудь серйозного дослідження

щодо його визнання. У МОНУ «забули», що рів�

ний доступ до вищої освіти включає в себе

і створення належних рівних можливостей. А хі�

ба можна сьогодні зрівняти, для прикладу,

можливості потужних університетських центрів

і дотаційних регіонів? Мабуть, що ні! Цю нерів�

ність нам належить ще ліквідувати. Тільки не

так, як ми подолали протиріччя між містом та

селом: і село угробили, воно вимирає, і місту від

цього не стало краще. У вирішенні цієї пробле�

ми в майбутньому скажуть своє слово системи

відкритої освіти і дистанційні технології як засіб

їх практичної реалізації.

— Який же вихід?
— Є один вихід із даної ситуації, а саме —

припинити цю процедуру до внесення змін і до�

повнень до законодавства України про освіту.

ЗНО, як відомо, було покликане до життя… як

«запобіжник» корупції. Але ж подолання коруп�

ції всього державного організму, яка загрожує

безпеці країни, буксує нині і не здійсниться

в майбутньому без докорінного реформування

освіти. Але це зовсім не означає, що корупція

в освіті є найбільша серед усіх сфер суспільного

життя. І доказом цієї тези є та обставина, що

спритні ділки практично за безцінь «прихвати�

зували» майже всю державну власність. А поди�

віться, що робиться у судочинстві і прокуратурі!

На фоні масового аморального «дерибану» в га�

лузях матеріального виробництва розмови про

корупцію в освіті викликають у багатьох чесних

освітян гірке відчуття незаслужної вини, підси�

лене тотальними підозрами й недовірою окре�

мих чиновників від освіти до «не своїх» колег. 

Корупція, як відомо, починається з верхів:

низи ще ніколи не виявляли самі ініціативи, аби

відірвати щось від себе і занести це комусь наго�

ру. І в суді треба переглянути підхід до розгляду

цих злочинів: одна вина — «власть придержаще�

го», який вичавлює із залежного від нього гро�

мадянина хабар, зовсім інша вина — вина при�

душеного обставинами працівника, у якого на

шиї зашморг, а кінець мотузки, яким затягуєть�

ся смертельна петля, знаходиться в руках цього

ж таки чиновника. 

Періодичні оприлюднення у ЗМІ декларацій

про доходи керівників держави, народних депу�

татів, міністрів тощо неправдиві (згадайте

систематичні скандальні сварки між верховною

елітою з приводу, хто яким майном володіє),

часто розраховані на простачків, бо гроші, які

декларуються, зберігаються не тільки у фінан�

сових установах — банках, вони надійно збері�

гаються також і в «скляних банках» — в офшо�

рах, і ці суми ніколи не декларуються, як не

декларуються різні «подношенія» у вигляді

дорогих будинків, машин, годинників тощо.

Боротьба ж із корупцією, яка ведеться в Україні,

є на вигляд динамічна, а насправді — ніяка, бо

всіляка боротьба з цим ганебним явищем за

допомогою спеціальних органів із надзвичай�

ними повноваженнями завжди призводить спо�

чатку до диктатури цих органів, а потім до

корупції всередині них. Така доля очікує і систе�

му ЗНО, за всієї поваги до її керівництва.

– А в розвитку самої науки які сьогодні найпе<
кучіші проблеми?

– Великої шкоди науці завдало те, що її

роз’єднали по галузях. Це вдарило і по підготов�

ці кадрів, і по самій науці. Ви ж розумієте: наука

не може розвиватися без поповнення новими

молодими силами, а вона, на превеликий сум,

значною мірою від таких джерел відірвана. На

мій погляд, Академія наук України зараз розуміє

це і йде нам назустріч. Нам важко сьогодні від�

новлювати втрачені зв’язки, організовувати

інтеграційні процеси, що вкрай необхідно. 

Серйозною перемогою на цьому шляху я вва�

жаю те, що мені пощастило добитися, аби зван�

ня професора затверджувало Міністерство осві�

ти. Це рішення далося нелегко. Домагаючись

його, я був зацікавлений в одному: створити

такі умови, щоб існував постійний контакт між

науковцем і студентом. Звання професора слід

давати саме за викладацьку роботу. Я радий, що
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свого часу мені врешті�решт вдалося перекона�

ти в цьому керівників Академії наук і урядовців.

Бачите, так склалося, що в науці ми маємо

три гілочки — академічну, вузівську і галузеву.

Та попри ці чиновницькі перепони, люди науки

тягнулися одне до одного. І результати були

кращі там, де краще поєднувалися зусилля

таких наукових розгалужень. На жаль, немало

було й нежиттєвих форм їх поєднання. Я їх

називав «союзом вершника й коня». Всім хоті�

лося бути «вершниками»… Але нерівноправне
партнерство науку рухати не здатне. Необхідна

паритетна основа. Точніше — потрібен творчий

конкурс. І хай він покаже, хто на даному науко�

во�технічному напрямі вирвався вперед. Це

буде об’єктивно і справедливо, корисно для сус�

пільства, держави.

Що таке сучасна передова країна? Насампе�

ред, це надзвичайно високий рівень якості това�

рів і послуг. А забезпечують його висококваліфі�

ковані робітники, інженери, інші фахівці. Тому

без тотальної (можливо, це слово й не зовсім

вдале) перепідготовки, без тотального підви�

щення кваліфікації в реальні ринкові відносини

ми вступити не зможемо. І чим швидше ми це

зрозуміємо, тим краще для нас. 

Ми проводили переговори з кількома пере�

довими зарубіжними фірмами, які мають досвід

інтенсивної підготовки фахівців на базі суча�

сних технологій і технічних засобів, щоб реалі�

зувати з ними низку проектів, так званих пілот�

них шкіл — відлагодити чітку, високоякісну

систему підвищення кваліфікації спеціалістів.

Вона повинна бути конкурентоздатною та буду�

ватися на конкурсній основі. Давно настав час

виділяти гроші з державного бюджету не різним

малоефективним центрам чи інститутам з під�

вищення кваліфікації, а тим, хто хоче пройти

перекваліфікацію, — хай вони вибирають, де їм

краще вкласти в це кошти.

Нам треба проаналізувати, які фахівці і скіль�

ки їх потрібно для народного господарства. Хоча

б орієнтовно. І оскільки ринку ще немає, то ми

повинні прогнозно�аналітичними способами

визначити ці потреби. І звичайно, водночас

подивитися, який же на цьому фоні має вигляд

система вузів, інших навчальних закладів, чи

може вона задовольняти потреби регіонів.

– Сьогодні ведуться розмови про кардинальне
скорочення кількості ВНЗ. Як може розвиватися
цей процес?

– Я належу до прибічників класичних уні�

верситетів. При цьому я зовсім не заперечую

право на існування галузевих інститутів. Але

нам треба повернутися до творення класичних

університетів. На якій базі? Практично в кожній

області є педагогічний, індустріальний, ще якісь

інститути. На їх основі доцільно створити уні�

верситетські комплекси, де будуть і природничі,

й гуманітарні, і правові, й інші галузі знань, які

цікавлять цей регіон. А якщо там є якась сильна

наукова школа, то її випускники знадобляться

не тільки для конкретного регіону, а й для всієї

України.

У мене часто запитують: чому, створюючи

Відкритий міжнародний університет розвитку

людини «Україна», ми обрали шлях надання

можливостей одержати освіту всім охочим, і —

передусім молоді з обмеженими фізичними

можливостями, сиротам, матеріально незахи�

щеним громадянам? Я відповів би так: поки

система освіти працює без перебоїв, поки обда�

ровані діти із найнижчих верств суспільства

можуть поповнити лави освічених людей, а ді�

ти, що не володіють настільки яскравими здіб�

ностями, йдуть видобувати вугілля й виплавля�

ти сталь, доти в суспільстві не відбувається

потрясінь. А знання, вкладені в дітей із бідних

сімей, — головний їхній капітал. Вони чудово

розуміють, що тільки знання допоможуть їм

вижити в сьогоднішній системі, тож і прагнуть

їх. На думку багатьох економістів, основним

ресурсом посткапіталістичного суспільства вже

сьогодні є і будуть знання. Замість понять «капі�

тал» і «праця» основними поняттями посткапі�

талістичної економіки стали «інновації», «про�

дуктивність». Головною групою в суспільстві

стали й надалі залишатимуться люди знання —

ті, хто творчо застосовує знання в роботі.

Сенс сьогоднішньої вищої школи полягає

в тому, щоб уважно проаналізувати попит на

знання на сучасному етапі в суспільстві та ске�

рувати його на такий шлях, який цілком відпо�

відав би сучасним запитам суспільства. Необхід�

но створити попит на знання — суспільство

гостро потребує цього. 

– І хто ж створить цей попит?
– Значним споживачем знань вузів нині

є мале підприємництво. Зарубіжний досвід свід�

чить, що цей виробник дуже динамічний,

потребує малих капіталовкладень, і чимало

великих корпорацій починали з цього. Саме

малий бізнес може реалізувати ризиковані ідеї.

Саме виробництво в ньому дуже часто стає уча�

сником інновацій, перетворюючи свої ідеї на

товар. На жаль, багато українських університе�

тів у цю канву не вписуються і є, швидше, набо�

ром різних факультетів. Будь�який випускник

університету: історик, економіст, юрист або

хтось інший — повинен мати універсальні знан�

ня. Чудова освіта й першокласна наука — два

традиційних завдання університетів. Але нерід�

ко складається враження, що наука нічим не

займається, крім пошуку титулів. Сьогодні впа�

дає в око різке збільшення кількості наукових

ступенів у вищих навчальних закладах, як і в усій
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державі. З’явилося багато титулів, що не мають

ніякої ваги, у вузах — незліченна кількість «ду�

тих» докторів.

Істотним недоліком нашої вищої школи

є надмірне захоплення фундаментальною під�

готовкою фахівців. З одного боку — це дуже

добре, але ми досі не навчилися ці фундамен�

тальні знання трансформувати в технології, щоб

збільшити продукування якісних товарів та

послуг. Базова підготовка повинна суттєво

доповнити технологічну. В університеті дається

занадто багато вузькоспеціалізованих даних, які

студент може знайти в книжках і довідниках,

стверджують викладачі. А ось навчити його не�

стандартно мислити університетові поки що

вдається слабко. Можливо, тому, що навчання

завжди було важкою працею. Інформація, як

відомо, легше засвоюється під час жвавого діа�

логу, а в деяких університетах, що працюють по�

старому, студент марнує безліч часу на написан�

ня конспектів, курсових робіт і рефератів.

Багато студентів під тиском системи втрачають

інтерес до навчання і прагнуть лише одержати

залік, а по закінченні вузу — диплом, який слу�

жить візитною карткою при влаштуванні на

роботу не за фахом.

Річ у тім, що ми можемо стільки, скільки зна�

ємо. Щоб знати багато й багато чого домогтися,

треба працювати на межі своїх можливостей.

Інтелектуальні можливості людини необмеже�

ні. Валерій Брюсов, наприклад, на лекціях

Вищого літературного інституту демонстрував

надзвичайно вільне орієнтування в різних галу�

зях наукових і загальнокультурних знань. Він

читав слухачам про монадологію Лейбніца та

про етику Спінози, доведену геометричним

способом, про міфи стародавнього Карфагена,

про філателію, заплющивши очі, декламував

Вергілія та інших давньоримських поетів мовою

оригіналу. Тож перемагає в житті лише той, хто

переміг сам себе, хто переміг страх, лінь і нев�

певненість. 

Багато хто нарікає на нашу бідність, на

фінансування освіти за залишковим принци�

пом. Так, це правда, але брак коштів — не корін�

на причина спаду освіти, не головна її хвороба,

а симптом. Відсутність грошей — наслідок

незатребуваності освіти, оскільки її головний

споживач — виробництво — не приносить дохо�

ду. Потрібен прорив у постіндустріальну епоху,

де освіта затребувана, але водночас різко заго�

стрюються проблеми її ефективності та якості.

У цьому плані українській освіті властива ціла

низка моментів і проблем, для розв’язання яких

не потрібні особливі матеріальні видатки. Але

парадокс у тому, що внаслідок тривалої еконо�

мічної кризи в наших громадян з’явилася стала

психологічна установка: як ви нам платите, так

ми й працюємо. Тепер уже непоодинокі факти,

коли платять добре, а віддачі немає…

– Які висновки зробимо?
– Освіта — першооснова розвитку кожного

індивіда зокрема і суспільства в цілому. Необхід�

но розробити комплексну довгострокову про�

граму, але врахувати наявний досвід щодо підви�

щення її дієвості й ефективності. В основу цієї

програми реформування та подальшого розвит�

ку освіти в Україні варто покласти здоровий

глузд, збереження добрих світових університет�

ських традицій, глибокий аналіз та критичне

застосування досвіду, який напрацьовується

в контексті європейського творення простору

вищої освіти, повагу до викладачів і студентів.

Плач стосовно зменшення кількості абітурієн�

тів, закриття деяких ВНЗ тощо тут ні до чого –

треба вчити увесь народ (візьміть відсоток людей

з вищою освітою серед продукуючого населення

в розвинутих країнах і у нас — на жаль, таке спів�

ставлення не на користь України), а тут роботи —

непочатий край. 

Завдання полягає в тому, щоб виокремити

головний стрижень і навколо нього розгорнути

всю роботу. Насамперед, звернути увагу на

широке використання системи відкритої освіти

і дистанційного нвчання як засобу його прак�

тичного втілення. Необхідно завершити кон�

струювання комбінованої новітньої технології

навчання, поклавши в її основу дистанційну

форму та самостійну роботу і логічно ув’язавши

напрацювання, сучасні досягненя педагогіки.

Ця технологія має бути найякіснішою, найзруч�

нішою і найдешевшею для споживачів і за свої�

ми можливостями перевершити наявні підходи

до навчання. 

Систему освіти треба підняти на таку верши�

ну, щоб вона, як і наша безцінна українська

земля, стала неоціненним скарбом. Адже освіта

є потужною продуктивною силою. Тому рефор�

мування її має бути підпорядковане адекватно�

сті сучасним завданням і вимогам економіки,

соціальної, духовної та природоохоронної

сфери.
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Розглянуто особливості сучасного, постеконо"
мічного етапу розвитку цивілізації. Його харак"
терними рисами є поява нових життєвих цінно"
стей, зміна характеру соціальності і швидке
впровадження інновацій в усі сфери суспільного
буття. Показано, що це вимагає формування
інноваційного стилю мислення і прищепленння
його кожній людині. Викладено відповідні цілі
освіти.

Ключові слова: постекономічний етап роз�

витку, інновація, інноваційний стиль мислення.

Рассмотрены особенности современного, пост"
экономического этапа развития цивилизации. Его
характерными чертами стало появление новых
жизненных ценностей, изменение характера со"
циальности и быстрое внедрение инноваций во все
сферы общественного бытия. Показано, что это
требует формирования инновационного стиля
мышления и привития его каждому человеку.
Изложены соответствующие цели образования.

Ключевые слова: постэкономический этап

развития, инновиция, инновационный стиль

мышления. 

The features of modern post economic stage of civi"
lization development are considered. Its main features
are new life values, changes in the sociality character
and the fast introduction of innovations in all spheres
of social life. It demands the formation of new style of
thinking and inoculation to each human. The educa�

tion aims are expounded.

Key words: рost economic stage of civilization

development, innovation, new style of thinking.

Сьогодні чи не найбільш вживаними на різ�

них рівнях спілкування і в наукових досліджен�

нях є словосполучення «інноваційний підхід»,

«інноваційні стратегії розвитку» тощо. Але це не

«ноу�хау», оскільки людина завжди прагнула до

нового життя, мріяла про нього, пов’язуючи

з ним надії на щастя, свободу, добробут. Споді�

вання на краще, на нове сприяли появі різного

роду проектів — наукових, соціально�економіч�

них, релігійно�есхатологічних, художніх — як

утопічних, так і раціонально вивірених, в яких

концентрувалися прагнення людини на гідне

буття. Очевидно, цим і пояснюється широкий

інтерес до проблем інновації сьогодні. В чому

ж її сутність і які причини зумовили таку увагу

до неї? Адже з того часу, як почала діяти і твори�

ти людина, все зроблене, здійснене нею завжди

було новим, тобто інноваційним. І чи можна

говорити про інновацію, якщо мислення части�

ни громадян залишається в полоні віджилих

стереотипів? Очевидно, дану проблему потріб�

но розглядати комплексно, у взаємозв’язку із

сучасною соціально�економічною і культурною

ситуацією. Лише тоді можна визначити можли�

вості і перспективи інноваційного розвитку

країни. Але для цього потрібно уяснити, в якій

реальності існує світ і людина.

Визначальна риса інновації у трансформаціях

сучасності — глобалізація світу, в якому невпин�

но розширюються взаємозв’язки і взаємозалеж�

ність індивідів, держав, націй. Інтенсивно фор�

муються планетарний інформаційний простір,

глобальний ринок товарів, капіталів, робочої

сили, посилюються етнічні та міжконфесійні

конфлікти і техногенний вплив на природне

середовище. Це зумовлено трансформацією

ринкової економіки, її переходом від екстенсив�

ного до інтенсивного розвитку, появою принци�

пово нової технологічної, соціальної та культурної
основи буття людей. Феномен глобалізації вий�

шов за межі економіки, охопивши практично всі

сфери діяльності, всі соціальні інститути, спосіб

життя й умови існування людини і людства.

Проявом глобалізації стали взаємовплив куль�

тур, стандартизація способу життя, мислення

і поведінки людей, громадської та індивідуаль�

ної діяльності. Про це багато написано і сказано,

тому варто звернути увагу на цивілізаційний

аспект глобалізаційного розвитку, який і зумов�

лює потреби в різноманітних інноваційних діях

і, перш за все, в інноваційному мисленні.

Йдеться про нову якість суспільства, в якому

ми живемо. В результаті динамічних трансфор�

мацій сучасної цивілізації, на відміну від попе�

реднього, індустріального етапу, найважливі�

шою рисою сьогодення є незворотні зміни

в характері людської діяльності, її перехід з тру�

дової у творчу. Специфікою творчості є її само�

достатність, домінування прагнення до саморо�

звитку особистості. Це вочевидь проявляється

особливо тоді, коли досягнутий певний рівень

задоволення потреб людини. Як основна харак�
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теристика сучасності, творчість протистоїть

праці як інтенсивній фізичній діяльності,

характерній для минулих епох. Звідси почасти

нерозуміння і несприйняття творчості та її

результатів, а разом з нею — інновацій.

Оскільки творчість — це завжди створення

нового, від якого залежить поступ суспільства

шляхом прогресу, то інноваційний розвиток,

інновація — творчий процес. Але цієї констата�

ції мало. Проблема не в декларації інновації та

інноваційного підходу, а в їх здійсненні. Так

само, як мало володіти сумою знань, інформа�

ції, зрештою інтелектом. Вони — надзвичайно

важлива складова розвитку, проте лише його

живильне середовище, в якому можна творити,

але можна і руйнувати. До речі, варварство

буває двох видів: одне, що руйнує, друге — що,

будуючи, спотворює. І не так просто визначити,

яке з них гірше. Про це красномовно свідчать

реалії нашої держави.

Рішення потрібно шукати у сфері організа�

ції — «розумної організації розумних людей»

(Ц. Стюарт). Саме вона сьогодні перейшла на

перші ролі, оскільки головне не просто знання,
а знання, як ефективно використати знання.
Дійсно, яка користь від математика, якщо він

не може розв’язати елементарної задачі? Як

свідчить практика розвинених країн, успіхи

і зростання досягаються не стільки за рахунок

суто технічних інновацій, скільки за рахунок

менеджменту та соціальної організації. Мало

купити інформаційний продукт або ту чи іншу

інноваційну ідею, програму, відкриття, їх не�

обхідно вміло та продуктивно використати.

А це вміння не купується за гроші, як здається

тим, хто купує�продає матеріальні предмети.

Чи не в цьому причина деструкцій і повільного

розвитку держави? 

Для розуміння сутності інновації слід усвідо�

мити також появу нових соціальних суперечно�

стей, які з’являються і в нашому суспільстві.

В чому їх сутність? Усім очевидно, що люди, які

одержали гарну освіту, досягнувши високого

рівня добробуту, знайшовши своє місце в най�

більш високотехнологічних, отже, вигідних та

престижних секторах матеріального виробниц�

тва і сфері послуг, все більше зосереджуються на
власному духовному й інтелектуально�культур�

ному зростанні. Носіїв подібної ціннісної орі�

єнтації можна умовно назвати представниками

нової духовності, яким протистоїть частина

населення, зосередженого на задоволенні лише

своїх матеріальних потреб у жорстких конку�

рентних умовах. Вони не вважають освіту і свій

духовно�культурний саморозвиток  вищою цін�

ністю і зайняті переважно в масовому вироб�

ництві, яке не вимагає творчих здібностей. Ці

дві групи стають все більш ізольованими одна

від одної. Адже постматеріальні, духовні, як ми

звикли називати, цінності закладаються з ди�

тинства та формуються в процесі взаємного діа�

логу. Тому відносини цих двох груп сучасного

(постекономічного) суспільства — класу носіїв

знання і працівниками, в кінцевому рахунку

зайнятими у виробництві споживчих благ,

будуть усе менш інтенсивними. Отже, ми є свід�

ками і одночасно учасниками нової реальності.

У такій ситуації унікальні здібності високо�

кваліфікованих спеціалістів роблять підприєм�

ців більш залежними від них, ніж раніше пра�

цівники залежали від роботодавців. Носії

ж знань постійно перерозподілятимуть на свою

користь усе більшу частину суспільного багат�

ства. Люди ж, зайняті в масових виробництвах,

не володіючи унікальними талантами, зустрі�

нуть більш жорстку конкуренцію за пристойне

працевлаштування і прибуток. Тобто представ�

никам забезпечених прошарків населення все

важче буде зберегти свій статус. Ця обставина

вимагає по�новому подивитись на перспективи

подальшого суспільного розвитку, який творить

інше буття, змушуючи кардинально переорієн�

тувати свою діяльність і мислення. Власне, це

і є однією із головних причин потреби в інно�

ваціях.

Отже, ми є свідками інтенсивних змін, які

переживають суспільство і основні сфери його

життєзабезпечення. В умовах, коли інформація

стає основним ресурсом, ми маємо усвідоми�

ти, що зміна культури, людини, цінностей,

мислення неминуча. Чим далі, тим більше люд�

ство відходить від традиційних парадигм

мислення і виробляє нові традиції, звички,

форми спілкування тощо. Візьмемо, напри�

клад, проблему віри: колись язичницькі боги

перебували скрізь — у воді, лісі, полі, вдома.

Греки їх вознесли, підняли на гору Олімп. Але

все одно вони були неподалік. Християнство

визначило місцем Бога Небеса. А в останній

час Бога відправили в космос. Так сучасній сві�

домості легше його визнати. Подібні зміни від�

буваються скрізь і всюди, оскільки досягнення

науки і технологій змушують людину пристосо�

вувати знання до нової реальності. Так, ті

ж хіромантія, магія, гадання, астрологія знахо�

дять своє плідне обґрунтування на основі вже

сучасної науки.

Водночас у ситуації сучасного, постеконо�

мічного суспільства ми увійшли в систему нових
цінностей. Адже не суспільство є результатом

епохи змін, які, розпочавшись у 80�ті роки

XX століття, знаменують собою не просто появу

більш розвинутої і цілеспрямованої економіки,

а початок переходу до суспільства нового типу.
Ці зміни не обмежуються технологічними

нововведеннями, а докорінно перетворюють
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усю соціальну структуру. Про це красномовно

свідчить наше сьогодення, яке все більше і біль�

ше демонструє новації та нововведення в куль�

турі, політиці, мистецтві. Зміни, які відбувають�

ся в найбільш розвинених країнах (Японія,

США, Франція та ін.), можна назвати найбільш

важливими з тих, що відбулися за двісті років

з моменту початку промислової революції.

Особливість постекономічного суспільства,

на відміну від економічного, в тому, що воно

втрачає свою соціальність. Очевидно, Д. Белл

у своїх оцінках, називаючи економічну, інду�

стріальну епоху капіталізму технологічною,

а постекономічну (постіндустріальну) фазу со�

ціальною, був занадто оптимістичним. Скорі�

ше, навпаки. Економічна мотивація інду�

стріальної епохи була захищена культурною,
релігійною мотивацією, які створювали своєрід"
ний бар’єр збереження соціального та духовного
буття людині. Цьому сприяла і жорстка інститу�

алізована соціальна структура.

Тепер ми спостерігаємо типову ситуацію —

«пост», в якій опинилася людина і яка означає

соціокультурну реальність, суттєвою характери�

стикою якої є орієнтація на інновацію при

обмеженні традицій. Зазначимо, що інновацій�

ний, а не мобілізаційний тип розвитку, секуля�

ризм чітко виокремлює персональність, техно�

логічний характер усіх сфер діяльності,

цілеспрямованість, про які говорив М. Вебер,

масову освіту, заміну світоглядного знання нау�

ковим, тотальний поділ праці, універсалізацію

розвитку тощо. Отже, перед нами нове суспіль"
ство, яке вимагає інноваційного мислення. Таке

постсучасне суспільство цікаве для модерніза�

ційних теорій, які детермінують основополож�

ність інноваційних засад для розвитку. Необхід�

но виходити з того, що це суспільство об’єднує

протилежності традиційності і сьогодення:

релігійність та світськість, індивідуальність і

колективізм, прагматизм та аксіолопчну раціо�

нальність.

Разом з тим постсучасне суспільство має ряд

суттєвих ознак, які свідчать про кардинальну

зміну сутності буття людини, а саме праці, тобто

актуальної продуктивної діяльності із забезпе�

чення матеріальних умов життя. В цій діяльнос�

ті раніше була задіяна переважаюча більшість

активного населення. Тепер для того, щоб

забезпечити матеріальні умови свого існування,

і суспільству, і виокремленому індивіду потріб�

но витрачати значно меншу долю сукупного

часу життя, ніж це було раніше. Іншими слова�

ми, скорочується доля «необхідного» та зростає

доля «вільного часу». При цьому, звичайно,

«вільний» час зовсім не обов’язково час порож�

ньої бездіяльності — він може бути найбільш

продуктивним. Хоча, коли мова йде про інду�

стрію відпочинку, яка все більше і більше зрос�

тає, охоплюючи в себе нові і нові маси людей,

то, безумовно, вона забезпечує невиробничу
сферу діяльності.

Показовим є і те, що в суспільстві, котре таке

ефективне в сенсі виробництва «базових» мате�

ріальних благ, сама цінність таких благ суттєвим

чином девальвується. Відповідно, знижується

соціальний статус тих, хто в цій сфері працює.

Хто сьогодні буде славити працю сталевара,

будівельника, хлібороба, інженера? І такий стан

не викликає навіть подиву, бо це відбулося саме

тому, що фінансовий капітал змінив вектор сус�

пільного напряму – промисловість уже не на

першому місці, праця на виробництві зовсім не

рейтингова. Адже олігархами стали і стають не

ті, хто працює, а хто зумів вибрати належну,

економічну «нішу» (приклад Білл Гейтс).
Суттєвою рисою змін, які відбуваються

в постсучасному, постекономічному суспільстві

є те, що людство вступило в «еру свободи». Але

ця свобода має ряд своїх викликів. Зокрема,

втрачена, через розвиток науки і техніки, пова�

га до виробничої діяльності. Для більшості

населення, особливо розвинених країн, світ

постає як певний магазин�універсам, в якому

все є, і вже мало хто розмірковує, звідки і як

воно береться. Виробничі корені розмаїтого

добробуту помітні значно менше, ніж екологіч�

ні наслідки індустріального перетворення при�

роди в таку собі прагматичну «майстерню».

Ми повинні зрозуміти, що людство, яке

втратило відчуття цінності праці, свобода якого

забезпечена могутністю науки і техніки, люд�

ство, яке досягло на попередній стадії здатності

робити майже все, що потрібно, здебільшого

вже не усвідомлює межі власної свободи. Все це

створює умови для втрати не лише колишніх

ціннісних орієнтирів, а утвердження нових, без�

глуздих, порівняно з минулими. Достатньо

подивитись хоча б на підбір фільмів і передач

телебачення. Нинішні цінності не лише не впи�

суються в існуючу систему, а створюють нові

виклики. Власне, це і є тим новим духовним

середовищем, яке потребує інноваційного мис�

лення для його розуміння. Для прикладу, сьо�

годні вже некоректно говорити, м’яко кажучи,

про виховання молоді на прикладі героїчних

традицій минулого. Адже героїзм тепер розумі�

ють зовсім по�іншому. З позицій прагматичної

свідомості, властивій молодому поколінню,

навряд чи можна зацікавити його описами суво�

рих умов війни чи тяжкої праці, закликами вчи�

тись на прикладах минулого. В швидкоплинно�

сті нашого часу такі приклади вже втратили свій

сенс. Крім того, і саме поняття сенсу змінилося,
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якщо не втратило значення взагалі. Чи не озна�

чає дана ситуація глухий кут, з якого немає

виходу? Звичайно, ні.

Вихід з даної суперечності — в подальшому

залученні мас до освіти і знань, що з необхідні�

стю призводить до стирання різкої межі між

цими новими суспільними протилежностями.

Однак слід ураховувати, що сьогодні освіта вже

не може рухатися традиційним шляхом, а має

перебувати в постійному пошуку нових форм,

яких вимагає сучасна людина. А вона — не той

селянин, що із захопленням розглядає «лампоч�

ку Ілліча», сучасний юнак — не той хлопчик

з відомої картини, який у постолах стоїть біля

дверей школи, що для нього зачинені. Іннова�

ційна освіта, як і інші інституції, що претенду�

ють на інноваційність, повинна виходити

з нової людини, із системи її нових цінностей.

Отже, лише шляхом інновацій, інноваційної

діяльності можна вийти з пастки застою. Без

інноваційного підходу до дійсності ми просто

не в змозі будемо йти до поставленої мети —

розбудови держави України. Але чи дійсно

інновація є панацеєю для розвитку, в тому числі

й освіти?

Варто, передовсім, наголосити, що соціальна

система постекономічного суспільства, як і будь�

якого іншого, є непросто «зовнішнє середови�

ще», в якому існують, функціонують та засвою�

ються результати діяльності людини. Вона

породжує науку, мистецтво, економіку, вироб�

ництво й інші соціокультурні феномени, які

визначають основні напрямки розвитку.

Але для його продуктивного поступу не�

обхідне постійне оновлення, що, власне, і ви�

окремлює як особливий феномен концепт інно�

вації. Її актуальність зумовлена прогресом,

постійним рухом до нового у різних сферах

життя. Свідома орієнтація на одержання нового —

знань, досвіду, економічних, політичних, куль�

турних досягнень, специфічна налаштованість

на інновацію — є сутнісним атрибутом прогре�

сивного розвитку суспільства.

Поняття інновації неоднозначне. Під нею

розуміють впровадження нових ідей, технологій

у виробництво, управління галуззю, підприєм�

ством; в іншому аспекті інновація — це нововве�

дення, яке ще недостатньо поширене в суспіль�

ній діяльності чи виробництві. Інновацією

також вважається кінцевий результат впрова�

дження науково�технічного або іншого резуль�

тату. Без сумніву, нове застосування наукових,

культурних, технічних знань, які забезпечують

економічний, політичний, адміністративний

тощо успіх, також завжди є інновацією. Все, що
може удосконалити якість життя і всебічний
розвиток людства, є інновацією.

Згадаймо історію: та чи інша держава тільки

тоді ставала на чолі прогресу і досягала успіхів,

коли намагалася постійно вдосконалювати

інфраструктури для підтримки процесу впрова�

дження інновацій. У такому аспекті інновацій�

ність виступає як загальна властивість, прита�

манна культурі в цілому та її окремим чинникам,

як істинно людська, суспільна потреба. Разом

з тим інновація — це особливе явище, яке вима�

гає уваги і обережного ставлення до нього.

Як свідчить вітчизняний досвід, теорія і прак�

тика інновацій ще не ввійшла органічно

в соціальні механізми нашого суспільства,

в життєдіяльність людей, їхню культуру. Перехід

від окремих, «фрагментарних», «одиничних»

інновацій до системної діяльності, спрямованої

на перетворення наукового знання і технологіч�

них розробок у новий удосконалений продукт,

якого вимагає людина, остаточно не закінче�

ний. Безсумнівно, такий стан речей відображає

суб’єктивні особливості господарської поведін�

ки та мислення людей, їхні ціннісні орієнтації,

зручним об’єктом для новаторства як системи

є науково"пізнавальна діяльність, зокрема освіта.
Активним джерелом розвитку освіти, як

і мистецтва, політики, науки тощо, також

є інновація. В освіті даний термін не належить

до «фрагментарних», одноразових «осяянь гені�

альності». Він, насамперед, виступає характери�

стикою процесу і творчої діяльності. Освітня
інновація — це одержання знання, яке не мало

місця раніше в рамках домінуючої парадигми,

не знаходило можливості використання його не

лише для одержання нового знання, але і знач�

ного поширення в суспільстві.

Таким чином, інновації є невід’ємною части�

ною освітньо�педагогічної теорії і практики,

оскільки саме за допомогою інновацій освіта

робить поступальний крок уперед. Крім того,

інновації допомагають вирішити ряд завдань,

що дозволяє суттєво змінити наявний стан

соціоекономічного і культурного буття. Кож"
ний діяч — політик, адміністратор, учений —

повинен усвідомити, що інновація дає змогу

отримувати нові результати у будь�якій сфері,

яка у свою чергу розвиває і весь спектр інших

практик. Передова наука розвивається завдяки

постійному пошуку інновацій та їх енергійному

і ефективному втіленню.

Проте найважливіше полягає у тому, що

інновація — не тільки нововведення, але й здат�

ність до нового мислення, до переосмислення

існуючих теорій, сталих істин, правил та норм

поведінки в науці, освіті, виробництві, політиці,

культурі тощо. Ніяке нововведення не відбу�

вається, якщо мислення саме не буде інновацій�

ним. Крім того, сама динаміка мінливого світу
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вимагає інноваційного мислення. Проникаючи

в сутність реалій, інноваційне мислення здій�

снює зворотний вплив на їх розвиток, в кінцево�

му рахунку на темпи і якість суспільного

розвитку, на спосіб діяльності і поведінку

соціального суб’єкта — людини, колективу,

спільноти.

У такому контексті перед нами постає про�

блема інноваційної людини. Її вирішення сьогод�

ні багато в чому залежить від рівня культури

навколишнього середовища, суспільного ком�

форту, особистого добробуту, впевненості в своїх

професійних можливостях. Саме інноваційна

людина і може осмислити ті проблеми та супе�

речності, які породжує сучасний етап розвитку

науково�технічного прогресу. Іншими словами,

для того, щоб бути такою людиною, недостат�

ньо їздити в престижній «іномарці» чи вміти

користуватися комп’ютером. Потрібно розумі�

ти причини і наслідки основних контурів сучас�

ного глобального світу, які визначили карди�

нально відмінний від попереднього характер та

спосіб існування людини. Для його розуміння

і потрібний інноваційний системний стиль

мислення.

Слушним буде в цьому контексті зауважити

те, що інноваційне середовище — це супереч�

ності, конкуренція, боротьба, протистояння,

але це — закономірний стан буття природи

і соціуму, умова їх постійного розвитку. Тому спо�

кою чи абсолютної стабільності ніколи не буде.

Тим більше, на початку третього тисячоліття

людство досягло завдяки прогресу в розвитку

науки і техніки безпрецедентних в історії життє�

вих стандартів та рівнів добробуту. Проте одно�

часно людина втрачає свої традиційні корені,

стає іншим горизонт її світобачення, змінюється

діапазон інтересів. Відриваючись від минулого

та відчуваючи байдужість до майбутнього

(цінне тільки те, яке «тут» і «зараз»), вона пов�

ністю зосереджується на новітньому. Це сталося

тому, що модернізація, урбанізація, промисло�

ва, політична, технологічна, сексуальна, інфор�

маційна та інші революції мають своїм наслід�

ком підрив, руйнування в цілому стійкого світу

традиційних зв’язків, релігійних та культурних

устоїв, загальновизнаних духовних цінностей,

змішання і стирання кордонів між етнічними

і соціальними групами. У все більш зростаючо�

му масштабі виявляється тенденція до розми�

вання специфіки, неоднорідності, самобутності

культур, багатства їх проявів до утвердження

єдиних стереотипів, шаблонів, стандартів, од�

наковості.

В такі історичні періоди особистість перетво�

рюється в частину маси. Позбувшись націо�

нальних джерел і соціально�культурних зв’яз�

ків, анонімні міріади роз’єднаних індивідів,

позбавлених авторитетів і морально�духовних

цінностей, дезорієнтованих нескінченними

та стрімкими змінами, стають тим живильним

ґрунтом, завдяки якому, всупереч сподіванням

на творчу силу гуманізму і демократії, народ

перетворюється в натовп, у безлику масу, а осо�

бистість — у пересічного громадянина, або, як ще
принизливо лідери країни називають своїх співвіт"
чизників, маленькими українцями.

Все це ускладнює і так проблемне буття

людства, оскільки новітні тенденції суспільно�

історичного розвитку приводять до стирання

традиційних відмінностей між дозволеним

і забороненим, нормальним і ненормальним,

сакральним і світським, допустимим і не�

можливим. У людини маси втрачається вну�

трішній зв’язок з глибинними основами буття,

безмежно розширюється вакуум бездуховності.

її характерною особливістю стає тенденція до

своєрідного соціального нарцисизму, впевне�

ності в своїй непогрішимості. Вона буквально

перестає бачити в реальному втіленні навко�

лишній світ, стає схильною до самообману,

небажанні знати всю правду про себе та своє

оточення, про сутнісні характеристики і мож�

ливості власного буття. Ухиляючись («втікаю�

чи») від правди, люди починають віддавати

перевагу різного роду ілюзіям, тимчасовому

успіху, зовнішній поверховості, тим самим

виправдовуючи безтурботність свого життя,

шукаючи легкі шляхи і способи самореалізації

та досягнення щастя. Забуваючи, що до щастя

легких шляхів немає.

У даному контексті важливим є і те, що спо�

куси сучасного життя поставили людину перед

раціональною вимогою відмови від моральних пере"
живань; совість, справедливість, збереження

гідності, пошук смислу, екзистенційні відчуття

тощо поступилися на користь спрощеного бут"
тя, яке втрачає якісну визначеність і підлягає

кількісному вирахуванню (в грошах, соціальному

статусі, посадах тощо). «Будь простіше», «немає

проблем», «живи для насолоди» та багато інших

подібного роду лозунгів наповнюють людину

«маси» прагненням до зрозумілих, утилітарних

цінностей. Що цілком закономірно, оскільки

«звичайна», «проста», людина не має внутріш�

ньої потреби у вольових, емоційних, смислоз�

начимих, цілеспрямованих актах життя.

Насправді ж людині за її культурною приро�

дою властиве те, що У. Джеймс назвав «волею до

віри». Саме віра наповнює сокровенні глибини

людини і підносить її над самою собою, рухає

нею. Людина не може жити без віри, без вищих

смислів, керуючись, подібно до тварини, одни�

ми лише інстинктами і матеріальними потреба�
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ми. Ще Г. С. Сковорода застерігав про небезпе�

ку перемоги «тварної» природи людини над

«духовною». Папа Іоанн�Павло II уже в наш час

говорив, що там, де людина не спирається біль�

ше на велич, яка поєднує її з вірою, вона ризи�

кує допустити необмежену владу сваволі і псев�

доабсолютів, яка врешті�решт знищить її.

На противагу смисловому буттю свідомість

маси (натовпу) більш схильна до такого роду,

виду міфів, легенд, засобів, які спотворюють

реальні факти, події, процеси. Маса, як прави�

ло, думаючи образами, не робить відмінностей

між об’єктивним і суб’єктивним, реальним

і міфічним. Для свідомості маси (буденної сві�

домості) найголовнішим є однобічність та
перебільшення. Всі ці якості стимулюють ті не�

сподівані причини, які приводять до неперед�

бачуваних наслідків у долі країн, народів, усієї

цивілізації.

Таким чином, завдання, яке стоїть перед

людиною сьогодні, — знаходити перспективи

різним аспектам свого існування, що дозволить

зберігати смислове наповнення буття. Треба

враховувати, що людина підлаштовує своє

життя під ті чи інші смисли, ідеали, цінності,

ідеї, міфи, але якщо вона повірить в їх реаль�

ність і дієвість. У цьому контексті віра, впев�

неність у необхідності осмисленого життя ста�

новить одну із головних опор культури.

В противному разі втрата смислу стає загрозою

як для існування культури, так, відповідно,

і самій ідентичності людини.

Що ж у такому випадку може протистояти

подібним загрозам? Як правило, певні захисні

бар’єри — національні традиції, релігія, вироб�

лені духовні цінності, які так просто не зника�

ють, і, звичайно, освіта. Вона найбільшою

мірою виконує роль не лише відтворення

і примноження знання, але, в першу чергу через

вишу освіту, готує освічених людей. А ерудована,

інтелігентна людина відрізняється від неосвіче�

ної і «вченого невігласа» тим, що в доповнення

до конкретних професійних знань ще й увібрала

в себе пласти світової культури — мистецтва,

філософії, історії, релігії. Просвічена, широко

освічена людина — мета, мабуть, не менш

важлива порівняно із здобуттям конкретної

професії. Освіта наповнює людину духовністю,

вона змушує її замислюватися над сутністю

і цінностями свого існування. Саме вона окре�

слює для неї основні контури світу справжньої,

а не масової культури, в яку вписані дійсні цін�

ності, саме вона говорить їй про те, що добро

і краса не менш важливі для життя, ніж добро�

бут та пріоритети сучасного життя. Тільки осві�

та формує особистість — мудрого і відповідаль�

ного творця власного життя та громадянина

країни. Сьогодні такою освітою може бути лише

освіта інноваційна. В свою чергу лише розваж�

лива, мудра людина може бути здатною до змін,

до інновацій, до сприйняття сучасного світу,

і, що найголовніше, до системного інновацій�

ного мислення, усвідомлених та цілеспрямова�

них дій.
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В статье автор анализирует психологические
и нравственные   изменения «глобального» челове"
ка, а также возможные пути управления совре"
менным глобальным кризисом.

Ключевые слова: личность, психологические

перемены, глобальный кризис, управление

кризисом.

В статті автор аналізує психологічні та
моральні зміни «глобальної» людини, а також
можливі шляхи управління сучасною глобальною
кризою.

Ключові слова: особистість, психологічні

зміни, глобальна криза, управління кризою.

Psychological and moral changes of the «global»
person, and also probable ways of management are
analyzed by modern global crisis.

Key words: the person, psychological changes,

global crisis, management of crisis

Современный глобальный кризис — несмот�

ря на то, что он длится уже несколько лет —

фактически остается неизученным. Существу�

ют многие теории по этой теме, разные мнения

ученых и практиков. Но нет между ними согла�

сия по фундаментальным темам этой области. 

Аналитики кризиса находятся под огромным

влиянием преобразования явлений, присущих

кризису 1929–1933 гг. Такой вид анализа скорее

«замазывает» эту проблему, чем решает ее. Преж�

де всего, современный кризис более структу�

ральный и системный и в значительной степени

касается внеэкономических областей, особенно

личных и личностных преобразований — в отли�

чие от того, что имело место в 1929–1933 гг. 

Это связано с тем, что кризис является нам�

ного более продолжительным, чем его предше�

ственник. Легкий рост конъюнктуры в отдель�

ных частях мира, с таким кризисом (как,

например, в Польше), совсем не означает его

преодоления, даже если так кажется. 

Современное управление, которое намерено

вывести мир из этого кризиса, является убогим

и, как правило, неэффективным. Управленчес<
кие науки должны учесть это при программиро<
вании своих задач на последующие десятилетия
XXI века.

1. Современный кризис в глазах ученых
В современном мире все больше обвиняют

традиционную экономику в отсутствии диагно�

за современного кризиса и в отсутствии идей,

как его преодолеть. 

Профессор Дан Ариэлы (2010, стр.29–31) из

Университета Дьюка в Северной Каролине

определяет это следующим образом: «Сегодня
нам пришлось платить бешеную цену за нашу
непоколебимую веру в «невидимую руку рынка».
Скорбно осознавать, что традиционная экономи"
ческая теория — которая предполагает, что люди
в состоянии всегда принимать рациональные
решения и что, вообще говоря, рынки и учреждения
подлежат здравой самореализации, — ложная. 

Если наши предположения, касающиеся хода
рыночных дел, не оправдались в сверхрациональ"
ном мире Уолл"стрит, то какой вред причинили
другим учреждениям и организациям, в персональ"
ном составе которых ведь находятся ошибаю"
щиеся люди, думающие не так уж логически? (…) 

Бихевиоральная экономика, относительно
молодая область науки, характеризуется ради"
кально разным взглядом на мотивы поведения
людей и предприятий (…) Выросшая частично на
почве экономики, частично на почве психологии,
бихевиоральная экономика на практике основыва"
ется на предположении, что как бы люди не ста"
рались, у них заметны последствия познаватель"
ных ошибок. 

Поэтому часто не умеют принять рациональ"
ного решения (если бы сравнить нас с персонажа"
ми комиксов, к нам ближе Гомер Симпсон, чем
Супермен). Бихевиоральная экономика опроверга"
ет предположения традиционной экономики,
давно признанные и усвоенные студентами биз"
нес"школ, исследует конкретные выборы, кото"
рые делают люди: — «Сколько истратить на
чашку кофе? Сберечь деньги на пенсию или нет?
Совершить обман, а если так, на какую сумму?
Изменить диету на здоровую или выбрать здоро"
вые сексуальные обычаи?»
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Проблема заключается в том, что автор упо�

мянутой статьи в её дальнейшей части предста�

вляет конкретные эксперименты, из которых

вытекает, что современные люди руководству�

ются ограниченным доверием к другим, в неко�

торых условиях они склонны к обману, фрустра�

ции и мщению партнерам, действующим на

рынке. 

Зато упомянутый автор не занимается систем<
ными переменами, происходяшими в нравственно<
идейной форме современных людей глобального
общества XXI века. От сигнализирования о зна�

чительности психологического фактора, влия�

ющего на функционирование глобального

рынка, всего общества, к системному анализу

психологических перемен далёкий путь. 

Пытаясь соединить наследие экономики

и психологии, представители бихевиоральной

экономики, идут по хорошему пути, но до сих

пор это путь только частичного интердисци�

плинарного расследования этой проблемы. Он

не учитывает наследия философии, особенно

философской антропологии или других важных

областей знаний, которые могут иметь значение

в этом случае. 

Поэтому невозможно сказать, что они совер�

шили системный анализ перемен, происходя�

щих в людях современного мира, хотя бы в рам�

ках их ценностей и преференций по отношению

к лицу и личности, которые дают ответ на

вопрос, как выйти из кризиса? (Потверждает это

ссылка на другой пример анализа этих явле�

ний бихевиоральной экономикой, упомянутая

в этой статье).

Уже несколько лет после вспышки мирового

кризиса один из выдающихся современных

экономистов, лауреат Нобелевской премии,

человек мирового значения, по происхождению

индус — Амартия Кумар Сен — предложил воз�

вращение к анализу первичных источников

современной экономической мысли («Газета

выборча», 2009), особенно к научному творче�

ству Адама Смита, обращая внимание на факт,

что этот классик современной экономической

мысли никогда не утверждал (потом это часто

ему приписывали), что рынок неудержимым

способом в состоянии рационально и эффек�

тивно регулировать важные экономические

процессы. Адам Смит утверждал, что влияние

на ход этих процессов имеют, например, психо�

логические явления. 

Амартия Кумар Сен обращает внимание на

то, что один из учеников Адама Смита (Артур

Сесил Пигу) подчеркивал особенное значение

психологических процессов, которые могут

осложнять и изменять рациональный характер

действования рыночного права. 

Упомянутый А.Сен считал, что психологичес�

кие явления, которые могут влиять и влияют на

характер рыночного права, но не занялся

подробным определением этой тенденции. 

Другой известный, североамериканский уче�

ный, экономист Джеффри Сакс («Polityka»,

2009), делая анализ современного кризиса, зна�

чительно поменял свое прежнее либеральное

мнение на тему доминирующей и рациональ�

ной идеи неудержимого действия рынка. Теперь

он призывает к повышенному государственно�

му интернационализму и его влиянии на эконо�

мику, подчеркивая воздействие, в широком

смысле, на кризисные явления и побуждение их

посредством мнений, ориентаций, настроений

и стремлений современных людей. 

Известный философ Джон Н. Грей (прило�

жение «Европа», 2009) считает, что источником

кризиса является всеобщая ориентация на лег�

кие кредиты, что ведет к кредиторской задол�

женности, не принимая во внимание ответа на

вопрос — почему так происходит.

Известный польский экономист Владислав

Шиманский (2009, стр.16–39) в своей книге,

посвященной современному кризису, ищет

источник современного кризиса и усматривает

его в «неполной глобализации», суть которой

заключается, среди прочего, в том, что в преж�

них фазах развития капитализма господствова�

ла некая гармония в формировании личности

человека, в рамках которой рынок мотивировал

к производству, нововведениям, но также к эго�

изму, асоциальному поведению и стремлениям

к успеху любой ценой и особенно к максималь�

ной прибыли. 

Зато народное государство побуждало к про�

народному обобществлению. Среди создава�

емых государством ценностей важную роль

сыграло стремление в пользу такого подхода

Зато в современном мире желание пользовать�

ся, иметь, владеть любой ценой доминирует над

всякими прообщественными тенденциями. 

Глобальный рынок усиливает сегодня в исто�

рически сравнительной степени упомянутые

желания, а роль государства в процессе обоб�

ществления человека значительно уменьшается.

Поэтому так называемые «демоны» рынка — его

главные свойства — эффективно уничтожают

прообщественные действия во всеобщем и гло�

бальном масштабах. 

Все цитированные учёные очень значитель�

ные в современном мире, а также многие другие

исследователи замечают, что к современному

кризису нельзя относиться только по финансо�

вым или даже общеэкономическим категориям,

надо учитывать, что на его ход оказывают влия�

ние также психологические явления. 
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Однако выступают также проблемы, свя�

занные с более подробным определением ха�

рактера этих явлений. Способствует тому,

например, научное наследие ведущего совре�

менного психолога Филиппа Зимбардо, кото�

рый делит всех людей на тех, которые ориенти�

рованы на прошлое, настоящее или будущее.

Узким, даже ошибочным, способом пытается

определить эти проблемы американская совре�

менная бихевиоральная экономика, которая

считает современные психологические явле�

ния якобы озверевшими — значит, приписы�

вает нам черты сожителей нашей планеты,

в которых нас даже сложно подозревать (Акер�

лоф, 2009).

Определяя упомянутые психологические

перемены как мнимое озверение современных

людей, упомянутые авторы преуменьшают их

специфический человеческий характер и «чело�

веческий» генезис, созданный из структурной

эволюции (по образу и подобию) современных

людей. 

Таким образом, они получают наши ориги�

нальные, отрицательные черты вследствие воз�

действия «демонов» современного глобального

рынка на бедных зверьков, которые даже на

«чуть�чуть» не характеризуются так отрицатель�

ными чертами и свойствами (вдобавок усили�

вающимися), какими характеризуются люди.

Не нужно также искать помощи в поиске

эффективной терапии против усиливающегося

воздействия «демонов» рынка на современных

людей, если мы бы искали ее у известного поль�

ского педагога (Квечинский, 2008, стр.14),

который, манипулируя традицией польской

педагогической мысли, особенно творчеством

Богдана Наврочинского, односторонне провоз�

глашает лозунг: чем менее сознательного вос�

питания, тем лучше. 

Это тем более странно, что именно Богдан

Наврочинский был в межвоенный период

(1918–39) создателем идей государственно�

творческого воспитания. Именно он пропаган�

дировал развитое народное воспитание, кото�

рое критически относилось к разновидностям

псевдовоспитания, присутствующего в этой

области образования в массовом масштабе.

Суммируя, надо сказать, что отсутствие

интердисциплинарного анализа последнего

глобального кризиса, диспропорции исследо�

вательского наследия экономики, психоло�

гии и, особенно, педагогики в этой области

просто делают невозможным тщательный ана�

лиз кризисных явлений и распознание перс�

пектив кризиса в следующих десятилетиях.

Это ложится тенью на управление современным
кризисом.

2. Важное дополнение диагноза является 
основой эффективной терапии

Чтобы поставить диагноз личных и личност�

ных основ современного кризиса, как важных

движущих сил его развития, возникает необхо�

димость сослаться на наследие выдающегося

в этой области, уже умершего психолога профес�

сора Владимира Шевчука (2002, стр. 24–52) —

многолетнего директора Института психологии

Ягеллонского университета в Кракове. 

Для этого следует учесть его концепцию,

в которой он разделил понятия «лицо» и «лич�

ность». Согласно Шевчуку, каждый человек

достоин уважения как самобытная и неповто�

ряемая ценность. Однако в нашем огромном,

глобальном человеческом обществе только

некоторые лица стремятся к личности. 

Личность человека — это своего рода челове�

ческий феномен, который обладает развитым

самосознанием относительно себя, окружаю�

щего мира и людей — друзей и знакомых. Имеет

целесообразно сформированное мировоззре�

ние — то есть общее изображение окружающего

его мира и самой истины современного человека.

Обладает осознанно разработанной програм�

мой и планом жизни и характером, которые

Шевчук понимал как психические свойства,

позволяющие ему с большой детерминацией

познакомиться с миром и окружающими чело�

века людьми, сознательно формировать свое

мировоззрение, разрабатывать программу и план

жизни и эффективно его осуществлять.

Взгляды В. Шевчука на личность — кроме их

большого значения хотя бы для анализа психо�

логических явлений, возникающих в современ�

ном, глобальном мире, — имели узкий психоло�

гический характер. 

Принимая во внимание подходы В. Шевчу�

ка, по нашему мнению, нужно расширить пере�

чень предложенных им показателей такими

факторами, как: минимум обобществления

данного человека и фактическая глубокая

интернализация таких ценностей, как товари�

щество, дружба, любовь. 

Последнее свойство касается не только любви

родителей к детям, но также любви детей к роди�

телям, мужа к жене, жены к мужу и развитое

эмоциональное отношение к отдельным, значи�

тельным человеческим сообществам, с особым

учетом собственного народного сообщества.

Иначе говоря, я определяю желательную

личность как явление, феномен, который стро�

го противоречит тем свойствам человека, кото�

рые в настоящее время эффективно форми�

руются потребительским обществом путем

массового воздействия «демонов» рынка на

современные лица и личности. 
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Упомянутый рынок влияет в значительной

степени на молодых людей. Огромную роль

в этом процессе сыграют факторы, которые

профессор Владислав Шиманский называет

современным «наркотиком» — это телевидение,

радио, Интернет, «жёлтая» пресса. 

Сцепление воздействия рынка, его «демонов»

и  упомянутых «наркотиков» господствует в боль�

шинстве стран, где доминирует обобществляю�

щее воздействие государства, школы, армии

и всех остальных факторов, которые в капита�

лизме ранних фаз развития создали некое равно�

весие между воздействием упомянутых «демо�

нов», ведущих к потребительскому обществу,

и факторами, обобществляющими человека.

В такой ситуации лозунг «чем меньше вос�

питания, тем лучше» можно считать как интел�

лектуальную аберрацию важных представите�

лей отдельных научных кругов, исторической

задачей которых должно быть усиленное воз�

действие на новую, создаваемую систему управ�

ления процессами эффективного развития

обобществления современных людей и продол�

жение исторических, разработанных человече�

ством, а раньше представленных фундамен�

тальных ценностей.

3. Неравномерное воздействие 
Безусловно, воздействие на современное

общество идеологии потребительского обще�

ства и «демонов» глобального рынка сформиро�

вало настоящую ситуацию в общей эволюции

людей в современном мире разнообразным

способом. 

Парадоксально, как все�таки эти «демоны»

проникли глубже всех в общества Северной

Америки и Великобритании. Относительно

американцев это практически непонятно, про�

сто иррационально. Это государство считает

себя неоспоримой метрополией современного

мира (особенно после победы над СССР). 

Американцы чувствуют, что их государство

управляет современным миром, что оно являет�

ся, по их мнению, сверхвластью мира и его жан�

дармом. Это основа их гордости за свою страну. 

В США базируется большинство крупных,

транснациональных предприятий, роль кото�

рых в современном мире огромна. Именно они

наиболее эффективно подрывают значение,

престиж и фактическую роль многих капитали�

стических государств. 

В такой ситуации государства, которые были

недавно основным фактором обобществления

людей во всем мире, были эффективным эле�

ментом противодействия развитому воздей�

ствию «демонов» каждого рынка, перестают

играть свою роль. 

Американцы гордятся своими цивилиза�

ционными и научными успехами, своим стан�

дартом жизни, своей демократией, своей всеоб�

щей доминацией. Однако, на протяжении

последних лет, они пережили массовую каче�

ственную эволюцию — от развитого потреби�

тельского аскетизма и наибольшего обобщест�

вления к потребительскому разгулу. 

От всеобщих сбережений — к трате денег

в огромном масштабе на потребительские това�

ры и, что стоит подчеркнуть, главным образом

из легко предоставленных кредитов, которые

часто противоречат прибыльным и платежеспо�

собным возможностям семей и отдельных лиц. 

Произошла всеобщая эволюция от развитого

обобществления ко всеобщему господству эго�

истических отношений. Прежний призыв пре�

зидента Кеннеди к тому, чтобы американцы

скорее думали о том, что могут сделать для

своей родины, чем о том, что она может сделать

для них, сегодня является реликтом прежней,

давней, уже забытой традиции. 

Это касается особенно американских фи�

нансовых элит (Бугл, 2009), но в значительной

степени также всего американского народа.

Например, США показывают, как легко ввести

эти «демоны» рынка в жизнь и как они могут

овладеть, стихийно или по плану, отдельными

личностями и большинством людей. 

Поэтому нужно сформировать совсем другую

иерархию ценностей, нравы. Предполагается

узнать, что такого рода изменения лучше на�

звать побочным следствием, например стремле�

ний к максимальной прибыли данных управ�

ляющих элит, чем предотвратить их массовое

функционирование и вернуть гармонию факти�

ческого обобществления и сосредоточивания на

собственных, краткосрочных, индивидуальных,

в основном материальных, целях. 

Упомянутые изменения у большинства амери�

канцев будут, наверно, определять продолжитель�

ность современного глобального кризиса и уме�

ньшающуюся роль США в мире. Нет простых

рецептов, как затормозить или предотвратить

функционирование и усиление действенных фак�

торов развития ассоциальных отношений.

4. Китай решит
Современное глобальное общество, в кото�

ром так эффективно обеспечено массовое функ�

ционирование и воздействие «демонов» рынка,

привело к неравномерному воздействию их на

человечество.

Наиболее эффективное оно проявилось

в США и Великобритании, а также в других

странах Западной Европы. По�моему, меньше

в Германии, больше в Италии и во Франции. 
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Они оказывают свое воздействие также на

современный Китай, проникают туда глубоко.

Главным образом посредством Интернета,

потому что телевидение контролируется ки�

тайскими властями которые сохраняют в нем

своего рода монополию. Благодаря этому, ог�

раничивают идеологию потребительского об�

щества. 

Власти обеспечили также доминирующую

роль китайского капитала в банках и других

финансовых организациях, которые ведут дея�

тельность на территории Китая. 

Это в значительной степени ограничивает

воздействие упомянутого рынка и его «демо�

нов». Однако, нельзя преуменьшать воздей�

ствие потребительского общества на китайцев,

особенно учитывая «новых китайцев» и моло�

дых людей. 

Поэтому в Китае наблюдается столкновение

двух течений — сильной прообщественной ори�

ентации, мотивирующей свыше миллиарда

граждан развивающегося государства, и уси�

ливающегося воздействия потребительского

общества, которые функционируют на террито�

рии Китая в связи с выходом Китая на глобаль�

ный рынок. 

Ситуация в этой стране особенно сложная.

Китай — это страна с тысячелетней традицией,

согласно которой народ и благо — это совмест�

ные, доминирующие ценности, важнее индиви�

дуального блага, и поэтому не могут являться

легкой целью потребительского общества. 

Перерождающийся конфуцианизм тоже

способствует расцвету прообщественных ори�

ентаций (Ванг Дейоу, 2008). На протяжении

последних тридцати лет китайцы достигли

огромного беспрецедентного успеха (особенно

экономического), обеспечивая ежегодно в те�

чение 30�и лет 10% роста ВВП. КНР стала пер�

вой экспортной державой и второй по уровню

производства.

Стоит упомянуть, что Китай, после веков

огромного цивилизационного расцвета, пере�

живал пять веков отсталости и стагнации. Но

последние годы гигантского развития дали

китайцам основания гордиться своим государ�

ством. 

Это единственное государство в современ�

ном мире, в котором в последние деятилетия

роль в обобществлении граждан не была нару�

шена воздействием глобального рынка, а даже

увеличена во много раз. 

Китайцы, кажется, единственная нация

современного мира, которая, находясь под

угрозой воздействия потребительского обще�

ства, способна удержать всеобщие, домини�

рующие прообщественные отношения, кото�

рые, в свою очередь, стоят выше отношений

индивидуального эгоизма и всеобщих асо�

циальных отношений. 

Это будет решающим фактором успеха Ки�

тая в мирном соревновании с современной

Северной Америкой. Фактор личности решает

и будет решать в будущем положение отдельных

народов и всего человечества. 

5. Шансы и перспективы 
дальнейшего развития

Современное человечество находится на

историческом повороте. Эволюция современ�

ных людей в пределах все более доминирующе�

го потребительского общества является самой

серьезной угрозой для всей цивилизации. 

Все находятся под её влиянием, однако не

все одинаково. Касается она также современно�

го Китая, так как никто не может чуствовать

себя свободным от этого рода угрозы. Единым

решением этой проблемы является возвраще�

ние к гармоничному воздействию факторов,

обобществляющих человека и мотивирующих

его стремление к успеху. Они часто связаны

с эффективным воздействием «демонов» рын�

ка, которые являются причиной односторонне�

го стремления к успеху любой ценой, расцвета

гедонизма и всеобщего пренебрежения гуманис�

тическими ценностями. 

Чтобы отказаться от преференций личного
и личностного развития людей глобального обще<
ства XXI века, надо построить новый, общественно<
экономический порядок глобального мира XXI ве<
ка. Для этого надо создать мировой парламент
и мировое правительство. 

Эти учреждения должны помочь восстано�

вить обобществаляющую функцию националь�

ных государств, национальных школ, армий,

телевидения и др. Но эти органы должны также

определить пределы деятельности транснацио�

нальных организаций, ограничить создание

ими «демонов» рынка. 

Им необходимо создать сверхнародное теле�

видение, особенно с целью образования, которое

не будет сосредоточено на получении максималь�

ной прибыли, а пропагандировать гуманистиче�

ский образ жизни и такое же поведение совре�

менного человека. 

Это должно стать основой для строгого инте�

лектуального соперничества представителей

гуманизма с представителями потребительского

общества, у которых до сих пор монополия на

телевидение и другие средства массовой инфор�

мации, которые служат исключительно им и осу�

ществляют их стремления и идеологию. 

Такой парламент и такое правительство дол�

жны предпочитать научные исследования для
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создания альтернативной идеи развития челове�

ка, непосредственно целей новой цивилизации.

Только при таких условиях возможно успеш�

ное развитие общества в XXI веке — уберечься

от глобального крушения. Иначе говоря, воз�

вращение к гуманистическим ценностям, разра�

ботанных в ходе эволюции человечества, требу�

ют нового управления процессами дальнейшего

развития современного человечества. Без созда<
ния мирового парламента и мирового правитель<
ства это невозможно.
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У статті аналізується суперечливий вплив
глобалізаційних процесів, що відбуваються на
початку XXI століття, на особистість. Автор
розглядає виклики й ризики, пов’язані з глобаліза"
цією, в контексті зі збереженням національної та
ментальної ідентичності людини; аналізується
роль інформаційних технологій в умовах глобаліза"
ції, їх місце в суб’єкт"об’єктних відносинах у рам"
ках моделі «людина"інформація».

Ключові слова: глобалізація, людина, особи<
стість, ідентичність, інформація, теорія. 

В статье анализируется противоречивое влия"
ние глобализационных процессов, происходящих
в начале XXI века, на личность. Автор рассматри"
вает вызовы и риски, связанные с глобализацией,
в контексте с сохранением национальной и мен"
тальной идентичности человека; анализируется
роль информационных технологий в условиях гло"
бализации, их место в субъект"объектных отно"
шениях в рамках модели «человек"информация».

Ключевые слова: глобализация, человек, лич�

ность, идентичность, информация, теория.

The article examines the contradictory effects of
globalization processes occurring in the XXI century
personality. The author examines the challenges and
risks associated with globalization in the context of
preserving national identity and mentality of people;
analyzed the role of information technology in the con"
text of globalization, their place in the subject"object
relations in the model of «human"information».

Key words: globalization, people, personality,

identity, information, theory.

Початок XXI ст. ознаменувався черговими

пошуками інтелектуалами нових масштабів,

вичерпних відповідей, оригінальних, спрямо�

ваних у майбутнє, утопій. Наразі, маємо справу

зі світоглядним процесом трансформації, що

містить у собі намагання відійти від шаблонів

XX ст., глибше та більш всебічно пізнати люди�

ну та запропонувати їй нові політико�суспільні

цінності. Власне, ще передчасно, на нашу

думку, робити висновки про весь спектр таких

пошуків, адже формування «обличчя» III тися�

чоліття лише розпочалося. Нині досліджуються

й усвідомлюються численні проблеми, аналі�

зуються теоретичні парадигми: світ системної

теорії, ліберальної демократії, мультикультура�

лізм, теорії глобалізації тощо. Саме ці поняття

та явища маркують новий часопростір епохи,

що розпочалася наприкінці попереднього сто�

ліття.

Світ постає як глобальна цілісність: глобалі�

зація витворює нові форми суспільної організа�

ції, які витісняють нації і держави як традиційні

форми та первинні політичні одиниці на пери�

ферію нового світового порядку; політика пере�

стає бути «мистецтвом можливого» і перетворю�

ється на практику раціонального, ідеологічного,

світоглядного й економічного домінування

більш сильних країн.

ХХ ст. залишило по собі спадщину у вигляді

теоретично обґрунтованої цілісної, динамічної,

взаємопов’язаної структури світу. Світові війни

та глобальні катастрофи утвердили планетар�

ний погляд на суспільство та довкілля. Голов�

ним чином ідеться про подолання кордонів за

допомогою соціальної, економічної, політич�

ної, культурної діяльності. При цьому очевид�

ним є те, що глобалізація як ідея не дає адекват�

ного розуміння сучасного стану життя й нерідко

сприймається як політична фатальність. Плане�

тарний характер сучасних економічних і полі�

тичних змін перевищує здатність національних

структур та їх очільників протистояти цим змі�

нам, заохочуючи їх до інкорпорування в глоба�

лізоване середовище. 

Глобалізація — це складний і суперечливий

процес будівництва світу шляхом створення

глобальних інституціональних структур та гло�

бальних культурних форм, які вироблені або

перетворюються глобально доступними засоба�

ми. Про глобалізацію як суперечливий процес

писав З. Бауман: «Глобалізація роз’єднує не

менше, ніж об’єднує, вона роз’єднує об’єдную�

чи — розколи відбуваються з тих самих причин,

що й зростання одноманітності світу. Паралель�

но до того процесу планетарного масштабу,

який виник у бізнесі, торгівлі й потоках ін�

формації, рухається процес «локалізації», закрі�

плення простору. Те, що одним видається глоба�

лізацією, для інших обертається локалізацією;

для одних — це провісник нової свободи, для

інших — несподіваний і жорстокий удар волі»

[1, с. 64].
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В ідеалі глобалізація має призводити до ство�

рення вільного ринку, економічної уніфікації

з більш�менш справедливим розподілом вироб�

ництва та споживання; демократичне об’єднан�

ня світу мало б представлятись на спільних інте�

ресах людства, таких, як рівність, захист прав

людини, верховенство права, плюралізм, мир

і безпека. Інтеграція світових моральних норм

мала б відбуватись на основі центральних гума�

ністичних цінностей, які нині необхідні в інте�

ресах сталого розвитку людства; планетарне

мислення, якого потребує глобалізація, має

давати своєчасні й адекватні відповіді на гло�

бальні виклики.

Проте глобальний поступ підвів людство до

іншого бачення і нового рубежу. Обсяги інфор�

мації та кількість знань, що лавиноподібно

наростають, технічний прогрес, що дає можли�

вість людині впливати на природу, поглиблення

диспропорції між видобуванням, виробництвом

і споживанням інших їх видів — все це збільшує

відповідальність людини за наслідки своїх дій.

Перетворення питання «людини» в одне із цен�

тральних питань світового розвитку є очевид�

ною прикметою формування глобального сус�

пільства, а планетарне поширення ліберальної

демократії тільки посилює ці відчуття. 

Політично�філософська думка тепер про�

являє особливий інтерес до вивчення проблеми

людини і глобальності людини. Яка своєрід�

ність людської істоти? Як у ній пов’язані при�

родне та соціальне, індивідуальне і національ�

не? На що націлені думки та дії людини? Чого

вона бажає, у що вірить, на що сподівається? До

усвідомлення цих та інших питань суспільного

буття незмінно звертається кожне покоління

людей, прагнучи виробити нові шляхи, цілі�

сний підхід до осягнення світового розуміння.

Геополітика все більше зосереджує увагу на

позитивному вирішенні глобальних проблем

людства; визначено коло стратегічних цілей, які

підкріплюються політичними запобіжними

засобами для більш швидкого й ефективного їх

досягнення.

Важлива роль у цих питаннях мала б належа�

ти ООН та іншим міжнародним і регіональним

організаціям. Проте очевидним є факт, що вони

в умовах глобалізації не в повній мірі  вико�

нують свою роль. Сильні країни стали більш

витривалими та відповідальними перед глобалі�

заційними викликами. Малі країни зазнають

згубного впливу на культуру і програють еконо�

мічне змагання більш потужним державам.

Виникає думка, що малі слабкі держави — це

саме те, чого потребує новий світопорядок. 

На переконання З. Баумана, наднаціональні

інститути діють за згодою глобального капіталу,

чинять узгоджений тиск на ті держави, які не

входять до їх складу, з метою систематичного

знищення всього, що могло б зупинити вільний

рух капіталу. Попередня умова одержання допо�

моги від міжнародних фінансових установ, на

яку держави сумирно пристають, полягає, як

вважає З. Бауман, у тому, щоб вони відчинили

двері й позбулися самої гадки про самостійну

економічну політику [1, с. 56]. Для того, щоб

осягнути всю складність «відкритого світу»,

спершу потрібно з’ясувати, як політика чи

боротьба за владу формують світопрядок і яка

роль у цьому процесі відводиться людині.

Глобалізація не є породженням кінця ХХ – по�

чатку XXI ст. Країни Західної Європи, зокрема

Португалія, Іспанія і Англія, ще в XV–XVII ст.

були одними з першовідкривачів морських тор�

гових шляхів а, отже, нових континентів. За

таких умов для політичних і підприємницьких

кіл, місіонерів кожної з провідних на той час

країн важливим було вишукування нових рин�

ків сировини та ринків для експорту капіталу,

поширення християнської доктрини в якості

об’єднувальної ідеї для різних в економічному

й у загальнокультурному відношеннях народів. 

Т. Фрідман розглядає глобалізацію не лише

як поширення капіталізму, ринків, торгівлі, а як

значно ширше, глибше та складніше явище, яке

включає в себе нові форми спілкування та тво�

рення нового: «Спрощення світу творить гло�

бальну платформу для різноманітних форм

обміну роботою, знаннями і розвагами. Побою�

вання щодо руйнівного впливу глобалізації

обґрунтовані та справді важливі, але ігнорувати

здатність глобалізації давати людям нові мож�

ливості і збагачувати наші культури означає

проґавити можливий позитивний вплив на сво�

боду та різноманіття людства»[2, с. 486]. 

Глобалізаційні процеси, які сьогодні відбува�

ються, чітко проектуються на цілісну та взаємо�

пов’язану структуру світу. Теоретичне підґрунтя

для розгляду витоків, характеру та можливих

наслідків глобалізації для теперішнього світо�

порядку закладене в деяких філософських працях

А. Ейнштейна, Теяра де Шардена, В. Вернадсь�

кого, М. Гайдеггера. Так, одна з найвідоміших

філософських моделей А. Ейнштейна про

загальну теорію відносності призвела до уявлен�

ня про так званий Великий Вибух (Big Bang),

у результаті якого народився Всесвіт. 

Тейяр де Шарден же вбачає в основі Всесвіту

хаос як первинну субстанцію. В еволюційному

процесі впорядкування діють конструктивні та

деструктивні сили, але, врешті�решт, перемага�

ють завжди конструктивні, адже свідомість роз�

вивається, щоразу накладаючись на досвід

попередніх поколінь. Внутрішнім двигуном

такої еволюції Тейяр де Шарден вбачає іманент�

ний дух у кожній частині Всесвіту та буття. 
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Натомість основоположник екзистенціаліз�

му М. Гайдеггер наполягає на історичному розу�

мінні людини і світу. Буття людини та прита�

манна їй історичність посідають центральне

місце у його концепції. За М. Гайдеггером, якщо

суспільство і світ у цілому мають свою історію,

то людина сама є історією. М. Гайдеггер прого�

лосив техніку однією з епох історії буття, вир�

вавши людину із природного середовища: «Досі

прихована істина буття не дається людям мета�

фізики. Робоча худоба полишена захоплювати�

ся запаморочливими досягненнями свого фаб�

ричного виробництва для того, щоб вона

розтерзала сама себе, щоб вона себе знищила

і провалилася в порожнечу Небуття» [3, с. 138].

В. Вернадський розглядав ноосферу як осо�

бливу «розумову» оболонку Землі, геологічну

силу, яка впливає на всі сфери життя. Він був

переконаний, що «майбутнє людства, як части�

ни єдиної системи біосфери, залежить від того,

коли (курсив наш. — Авт.) воно зрозуміє свій

зв’язок з Природою (Богом, Духом, Вищим

Розумом, Світовою Інформацією) і візьме на

себе відповідальність не тільки за розвиток сус�

пільства (до чого прагнули всі утопісти), але біо�

сфери в цілому» [4, с. 116]. 

Глобальність новітньої світомоделі таїть у со�

бі реальну загрозу нівелювання людини як авто�

номного завершального світу в собі. Важливою

стає особистість як представник людського

роду; людина, позбавлена своєї індивідуально�

сті, перетворюється на об’єкт маніпулювання

з боку безликих суспільних сил, перестає бути

тотожною сама собі, все більше узалежнюючись

від мінливих обставин буття. 

Концепція «self�reliance» («довіра до себе»),

розроблена Р. Емерсоном, передбачає, що сус�

пільство і держава існують для особистості: «Сус�

пільство — це акціонерна компанія, у якій влас�

ники акцій, щоб надійніше забезпечити шматок

хліба кожному учаснику, погодилися пожертвува�

ти для цього свободою та культурою — і власною,

і тих, заради кого вони стараються» [5]. Індивіду�

алізм став філософією життя, а незалежна і само�

достатня особистість стала сенсом культури та

політичного життя північних американців.

На загал північноамериканська культура

в умовах глобалізації постає, на поверховий

погляд, у дещо парадоксальному ракурсі. Істо�

рично, від часу своєї появи на політичній карті

світу, Сполучені Штати культивують ідею інди�

відуалізму, де, щонайменше за юридичними

приписами та громадською думкою, інтереси

окремої особи ставляться вище за інтереси дер�

жави. При цьому важко знайти іншу спільноту,

в якій особистість у такій само, як у США, мірі

була б призвичаєна зважати на суспільні інтере�

си та громадську думку. 

У глобалізованому світі, порівнянно з інши�

ми ресурсами, пріоритетне значення має

інформація. Інформаційний простір набув пла�

нетарного характеру, де основне місце посідає

системне поєднання людина�техніка. Людина

в цій співвідносності відіграє роль об’єкта фор�

мування, який зазнає впливу інформаційного

середовища. Витворилася концепція нового

суспільства, де інформація пронизує всі сфери

життя, проводить революційні зміни соціаль�

них структур, автоматизації, розвитку інфра�

структури, впровадження нової технології та

знань. Людина отримала багато свідчень про

життя в світі, одночасно віддаляючись від гли�

бини реального життя. 

Ситуація характеризується великою насиче�

ністю суспільства інформацією, де без неї неми�

слима діяльність не тільки якихось окремих

елементів суспільства, а й окремої людини.

Інформація стала мірою впорядкування, яка

забезпечує на певний час сталість рухомої

системи. Глобалізаційний простір спонукає до

більшої активності та мобільності, що полягає

у створенні ідеальної та реальної безкінечності,

яку достеменно не можна пояснити. Ідеально

глобалізація дає можливість проникнути інфор�

мації у будь�які потрібні точки всесвіту, а реаль�

ний — це безкінечне технічне освоєння просто�

ру, часу і руху. 

Сучасне суспільство породило нову універсаль<
ну людину, яка позірно демонструє зовнішню
активність, проте її внутрішній світ залишається
пасивним, вона функціонує як автомат. Така осо<
бистість не здатна вільно і всебічно розвиватись,
адже зазнає всепроникного впливу нав’язливої
інформації, без якої вона не може брати участь
у житті суспільства, випадає із загального контек<
сту. Звідси — необхідно знайти розумний баланс
між інформаційними технологіями, мас<медіа
і цінностями гуманізму, оскільки в суспільстві все
виразніше відчувається потреба переходу від
«кількісного ідеалу» епохи масового споживання
до розуміння «якості життя» як головної загально<
людської цінності.

У добу комп’ютерів сформувалась синерге�

тична картина світу, в якому провідне місце

належить телебаченню, Інтернету, відео, тран�

снаціональним корпораціям, єдиним грошовим

одиницям. У цей період розпочинається перехід

від антропоцентризму до універсалізму з куль�

турним, політичним, релігійним та економіч�

ним екуменізмом. Освоєння хаосу перетворює

його на середовище існування людини, а плю�

ралізм і відкритість забезпечують владу над при�

родою та людиною.

Людину оточує дійсність, яка не заохочує до�

віряти зовнішній реальності, породжує некла�

сичне бачення світу; моделюється ірраціональ�
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на картина його. Переважає ідея хаосу, випадко�

вості, плинності реального світу, непідвладного

впорядкованості. Формується ситуація розгуб�

леної людини у таємничому і непізнаваному

світі. Систематичне мислення та раціоналізм

зводиться до окремих проблем рівня самостій�

ного напряму, проникнення у недоступне прос�

тому спостереженню.

Неоднозначність та хаос перетворили люди�

ну на людину можливостей, яка має пройти від�

бір та викристалізуватись у реальне життя.

Людина має вроджену зацікавленість у впоряд�

кованому та структурованому світі. Внутрішньо

притаманна людству невизначеність робить

людину вільною вибирати, але ця свобода роз�

гортається у вигляді зусиль позбутися вибору.

Ця нова свобода і приваблює, і лякає одночас�

но. Проте вона неминуча.

Власне, йдеться про людину як про віртуаль�

ний суб’єкт інформаційного чи постмодерніст�

ського суспільства, в якому кожен вирішує сам

за себе, але ніхто не має можливості приймати

рішення за інших. Як зазначає І. Дзюба, що

«хоча глобалізація високо підносить прапор

свободи, але реально сфера свободи людини

звужується, як шагренева шкіра, під дією не

завжди помітних, однак потужних маніпулято�

рів — економічних, політичних, мас�культурних,

мас�медіальних та інших. Яке місце залишиться

для особистості під пресингом глобальних чин�

ників, на що вона спиратиметься? Чи не пере�

твориться вона просто на статистичну оди�

ницю, позбавлену можливості бути творцем —

у культурі, в господарстві, в інтелектуальній

сфері?» [6, с. 7]. 

Отож, важливою умовою існування глобаль�

ного та вільного світового суспільства є пошук

балансу інтересів між, з одного боку, сильними

і слабшими країнами, а, з іншого, — між інте�

ресами глобального суспільства й цінностями

кожної окремої нації, особистості. Спроби

ж в інший спосіб розв’язати зазначену діалек�

тичну суперечність залишатимуться такими ж ма�

лоефективними, як і намагання її ігнорувати.

Незадовго до своєї смерті М. Шелер у допові�

ді на тему «Людина за доби врівноважування»

торкнувся визначних новітніх, на той час, про�

сякнутих ірраціоналізмом, антиінтелектуаліз�

мом та цілковитою зневагою до розуму напрямів

і тенденцій: більшовизм, фашизм, молодіжний

рух, психоаналіз, жага примітивної міфічної

містики, а також «дивного потягу сьогодення до

темної містики». Зокрема, М. Шелер писав з цьо�

го приводу: «Всі ці речі вказують на існування

систематичного потягу сучасної людини до нев�

доволення пануванням отриманих з минулого

облагороджень, зависоким інтелектуалізмом

наших попередників і їхніми впродовж століть

дотримуваними методами стримування. Це при

тому, що сучасна людина сформована такими

облагороджуваннями» [7, с. 45].

Маючи перед очима образ маятника, М. Ше�

лер указував, що даний рух — реакція, ідеоло�

гічна сторона котрого перевищила всі норми

істини та правди, теж колись буде врівноважено

і ставив перед елітою завдання здійснити це

врівноваження. Він уважав, що процес «оду�

жання» націй і людства в цілому нерозривно

пов’язаний з повним психологічним прони�

кненням у стан людини, а також допускав

виправдання антиінтелектуального віталістич�

ного напряму, хоч і вважав деякі моменти пере�

більшеннями. 

Питання про те, чи насправді поворот модер�

ної людини до удавано повнішого способу спо�

глядання світу та романтично�ірраціонального

способу мислення є процесом «одужування» і чи

є глобалізація епохою врівноважування, зали�

шається відкритим. Заклики до ірраціоналізму,

що тепер нерідко знаходять відгук у глобалізова�

ному суспільстві, набувають такого ж спекуля�

тивного забарвлення, як і занурення в інстинк�

ти. Ірраціоналізм охоплює як те, що підноситься

над розумом і дозволяє людині зустрітися з тран�

сцендентним, так і те, що легітимізує нерозсуд�

ливе та бездуховне. Попит на ірраціоналізм має

в собі приховану небезпеку, адже торкається

самого способу світоспоглядання, з якого ви�

пливає антидемократичне світло уявлення, що

базується на ухилянні від rаtіо. Ситуація, в якій

життя ставиться понад розумом, цілком безпеч�

на в історичних дослідженнях та в міфології, але

такою ж мірою загрозлива в умовах інформацій�

ного високотехнологічного суспільства. Засто�

сування ірраціональних світоглядних концепцій

до держави та суспільства в таких областях

модерного життя, як економіка та адміністру�

вання, стимулює якраз перемогу раціональних

структур. До того ж, існує внутрішній зв’язок

між інтуїтивним дослідженням життя та полі�

тичною реакцією. Як влучно застерігав Томас

Манн, «за кожною духовною позицією криється

політична» [8, с. 208].

Потяг людей, які повсякчас перебувають під

шквалом інформації, до утопій є формою вте�

чі з тісних обіймів глобалізованої цивілізації

XXI століття. Палке заперечення інформаційної

цивілізації, заперечення сформованого шляхом

rаtіо духу сьогодення потенційно можуть при�

звести до того, що за умови накопичення полі�

тичних, економічних та соціальних проблем

стане легко відмовитися від віри в упорядко�

вуючу силу розуму. Занурення в утопії, міфи,

потяг до містичних переживань — усе це вида�

ється нічим іншим, як підсвідомим прагненням

внутрішнього сенсу та глибини.
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Науково�емпіричне розуміння світу не зав�

жди є достатнім, воно є одним із можливих спо�

собів осягання речей. Феноменологія, а ще

раніше бергсонівська «філософія життя» акцен�

тували увагу на інтуїції. Для справжнього розу�

міння людських стосунків потрібною є аж ніяк

не критична дистанція до об’єкта, а, найчасті�

ше, позитивне комунікування. Брак безпосе�

реднього спілкування між людьми в умовах

домінування позавербальних способів передачі

інформації має наслідком формування нового

типу людини інформаційної епохи — людини�

інтроверта, зануреного у власний світ і поверхо�

во знайомого з духовними установками інших

людей. З подоланням емпіризму та позитивізму

духовні горизонти мали б розширитися, проте

глобалізація, навпаки, тягне за собою кризу

модерної культури.

Усталені, як здавалося в ХХ ст., суспільні цін�

ності в XXI ст. почали хитатися; брак культурної

та соціальної єдності породжує періодичні

кризи: расові заворушення натуралізованої

французької молоді в 2009 р., значні електо�

ральні успіхи ультраправих, близьких до націо�

нал�соціалізму, партій у Нідерландах та Угор�

щині в 2010 р. тощо. Поняття «культурна криза»

вже перестало бути модною дефініцією, вжива�

ною публіцистами та культурологами, а набуло

цілком виразних обрисів. Культурна криза,

спричинена денаціоналізацію та космополітиз�

мом, постає як серйозна загроза загальному

духовному буттю та буттю окремих нації.

Культурно�критичний песимізм став явним,

але подолати кризову ситуацію стає тим важче,

чим більш усвідомленою вона стає — для свого

втілення кожна культура потребує нормативних

основ, які б убезпечили її від розчинення

в загальній аморфній «світовій культурі». Як

писав у середині 20�х років ХХ ст. згадуваний

нами М. Шелер, «ми живемо за такої доби, —

вперше за тисячолітню історію людства, — коли

людина сама для себе стала цілком проблема�

тичною: вона вже не знає, що вона є, і одноча�

сно знає, що вона про це не знає» [9, с. 29].

У XXI ст. ці висновки не лише не втратили своєї

актуальності, а, навпаки, набули ще більшої. 

Глобалізація на сьогодні стала необхідним

явищем для всіх країн. Україна отримала

можливості знайти своє місце в рамках постсу�

часного суспільства, основні параметри яких

сформувались у розвинених країнах Заходу.

«Політична модернізація є важливим показни�

ком спроможності політики сприймати зміни,

інновації, гучно реагувати на виклик часу. Доля

модернізації в кожному суспільстві залежить від

можливостей та вміння соціуму інтерпретувати

її цінності так, щоб вони, з одного боку, збере�

гли предметну сутність та її зміст, а з іншого, —

не руйнували специфіку національної традиції

та культури» [10; 8]. Реалії є такими, що Україна

не є визначальним учасником світових глобаль�

них процесів і не справляє вирішального впли�

ву на їх регулювання. Для виправлення такої

ситуації Україні потрібно недвозначно, а не на

рівні «багатовекторності», визначатись зі своєю

стратегією розвитку та щодо повноцінного вхо�

дження до загальноєвропейських структур.

Висновки з дослідження. Глобалізація є важ�

ливою особливістю сучасного світового розвит�

ку. Відносна цілісність і зразковий характер

сучасних глобалізаційних процесів не можуть

слугувати підставою для того, щоб ігнорувати

суперечливості й негативні наслідки розвитку

нового часопростору: реальний та ідеальний

стан речей суттєво відрізняються. 

Інформація як пріоритетний ресурс глобалі�

зованого світу поступово переорієнтовує сус�

пільство, яке також впливає на якісний розвиток

людини. Неоднозначність та хаос в інформацій�

ній сфері перетворили людину на людину

можливостей, яка має пройти відбір та викриста�

лізуватись у реальне життя; людина, з одного

боку, інкорпорується в новий світ, а з іншого —

відстоює свою національну, духовну, світоглядну,

внутрішню автентичність.
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Як мало знаєм ми про Бога
І про магічний вплив Богинь, 
Що запроторюють дорогу
У світ Добра і Берегинь.

(Автор)

В статті розглядається версія походження
писемності та релігії в надрах української циві"
лізації.

Ключові слова: Бог, Слово, релігія, цивілізація.

В статье рассматривается версия происхож"
дения письменности и религии в недрах украинс"
кой цивилизации.

Ключевые слова: Бог, Слово, религия, циви�

лизация. 

The article is considered of version, that God and
Word was born in Ukrainian Civilization.

Key words: Civilization, Shumer/Sumer/Samara.

•• Україна — батьківщина релігій і писемності
або «ми — не раби»!

Археологічні, міфологічні та символьні арте�

факти свідчать, що основи релігійних вірувань

на планеті були зароджені в надрах українських

цивілізацій чернігівського Мезина (ХХІІ–ХІІ

тис. до н. е.) [4; 5] і запорізької Кам’яної Могили
(ХІІ–ІІІ тис. до н. е.) [1; 28; 41], які стали осно�

вою формування на території Стародавньої

України Скіфо$Трипільської/арійської цивілізації
(VІ–ІІ тис. до н. е.) [15; 20; 30; 35; 44].

Саме в надрах Мезинської цивілізації вперше

в історії людства виникають символ Бога сонця —

свастика (мал. 1) і найдавніший символ істин�

ної релігії людства (зашифрованого імені Бога) —

меандр (мал. 2) [3; 4; 5]. 

Теологи (від слів: Тео – Бог, логос – слово),

між іншим, розшифровують комбінацію з двох

меандрів мезинського ієрогліфа, як поєднання

Божественної та людської самосвідомості, котрі

розкриваються назустріч одна одній. 

Зверніть увагу на один красномовний факт: цей

рух назустріч (Бога і Людини) — обопільний і рів�

ноправний. І дуже символічним є те, що мезинсь�

кий ієрогліф передбачає симетричну комунікацію

між Богом та мешканцями Стародавньої України. 

Зараз таку симетричну комунікацію імену�

ють громадськими зв’язками (public relations). Але

в стародавні часи цей феномен було прийнято

іменувати релігією (religio — у перекладі з латини

означає зв’язок з богом) 

Отже, найперший (з відомих на даний мо�

мент) договір між Богом і людьми був укладений
на землях Стародавньої України. І відбулася ця

знаменна для предків сучасних українців подія

щонайменше у ХІІ тис. до н.е. 

Але й це не все. Саме на території Стародав�

ньої України вперше в історії людства зустріча�

ється зашифроване (у вигляді меандра) ім’я Бога. 

Відтак, ми маємо вагомі підстави вважати,

що предки сучасних українців є першим народом,
з яким Бог уклав договір і якому передав принци<
пи писемного відображення Слова.

Чи означає це, що, виходячи з даного факту,

українці повинні звертатися до Бога на «ти»?

Переконаний, що ні. Ще не так давно в укра�

їнських сім’ях зверталися до батьків на «ви».

А тут — сам Бог! 

До речі, пріоритети спілкування українсько�

го народу з Богом, напевно, є історичним

поясненням великої набожності українців. Вод�

ночас ми повинні розуміти, що з рабами догово�

рів не підписують. Ні люди, ні сам Бог. 

Таким чином, українці за своєю первинною при<
родою не є рабами божими (і нічиїми іншими!), як
переконують нас представники деяких конфесій! 
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Звідси й волелюбна вдача українського наро�

ду, яка генетично викарбувана в українській мен�

тальності. І це зрозуміло: як можуть бути рабами

ті, хто ведуть рівноправний діалог з Богом!..

До речі, загарбники України (минулі й ни�

нішні) ніколи цього не розуміли. Як не розумі�

ли (і не розуміють) того випадкові і поверхові

«вожді Майдану» та їхні «москвофільні» опо�

ненти. Українці — наближені долею до Бога, і це

означає, що цей народ — непереборний!..

Проте, чи завжди Бог був чоловіком? Чому ж

тоді в археологічних знахідках Мезинської цивілі$
зації (ХХІІ–ХІІ тис. до н. е.), Кам’яної Могили
(ХІІ–ІІІ тис. до н. е.) та Скіфо$Трипільської циві$
лізації (VI–II тис. до н.е.) серед фігурок богів

практично всі — жіночої статі (мал. 1)?

•• Тисячолітній давньоукраїнський марш 
Будь�яка цивілізація ґрунтується, перш за

все, на релігії (комунікації з Богом) і писемності
(комунікації між людьми).

Проте, носіями цивілізації є, насамперед, жи�

ві люди. Боже слово вперше було почуте і викар�

буване саме на українських землях. Отже, абсо�

лютно не випадково, що власне українці стали

народом�детонатором першого цивілізаційного

вибуху в історії людства. 

І, напевно, тисячолітній давньоукраїнський

марш, який поніс по планеті Боже слово, не міг

відбутися без відповідного «імпульсу згори». 

Відтак, наші предки, розселяючись по «міс�

тах і весях», принесли свою (передову на той

час) культуру, суспільний устрій і, звісно, релі�

гійні культи.

Наші предки, на відміну від інших народів,

уже у VI�V тис. до н.е. знали землеробство, при�

ручили коня і винайшли колесо, мали розвине�

ні релігійні культи і соціальну стратифікацію.

А, починаючи щонайменше з ІІІ тис. до н.е.,

вони вже знали й технології виготовлення та

обробки металів. 

Це, зрештою, і визначило їхні цивілізаційні

переваги. Скіфи/арії приходили на землі інших

народів і (з більшим чи меншим успіхом) става�

ли елітою тамтешніх первісних суспільств [6; 19;

20; 34; 35].

Скіфо�трипільська давньоукраїнська спільно�

та добре зналася на землеробстві і тому її голов�

ними богами стали: Бог сонця (Коло, Ор, Хорс,
Митра, Ра) і Богиня води (Дана), які були гаран�

тами гарного врожаю і виживання етносу взагалі.

Наприклад, у скіфів/аріїв, які мешкали в Арі�
ані (сучасний Іран), Бог сонця і розуму носив

ім’я Митра (див.: мал. 3) [26].

Як свідчить американський дослідник Артур

Кемп [66], приблизно у 5600 рр. до н. е. з тери�

торії України почалося безпрецедентне розсе�

лення представників нордичної (скіфо"три�

пільської, праукраїнської – В. Б.) раси (мал. 4). 

Європеоїди тохари і айни — дійшли відповід�

но до Китаю та Японії. Арії — опанували Афга�

ністан (тоді отримав назву — Арія), Іраном

(Аріан) та Індією (Арья Варта).
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Мал. 1. Мезин (Чернігівська область, ХІІ–Х тис. до н. е.).
Орнаменти з меандрами і свастиками (які у скіфів/аріїв
стануть священними символами) та зображення Великої
Богині

Мал. 2. Два меандри мезинського ієрогліфа — як поєднан<
ня Божественної та людської самосвідомості, котрі роз<
криваються назустріч Мал. 3. Бог сонця (світла) і розуму Митра (зороастрійсь<

ка версія)



Сумен домінують уже добре знайомі нам

мезинські меандри. 

Зразки кераміки айнів дуже схожі на укра�

їнські. А один із царів тамтешньої землі, як свід�

чать міфи цього найдавнішого народу Японії,

носив таке собі японське ім’я — Пан. 

Принагідно нагадаємо, що «індійські» Веди (від

українського слова відати) знають плем’я панів
[45; 46]. Останнє мешкало в донецьких степах,

займалося скотарством і було дуже за�можним.

Знаємо й ми бога пастухів Пана, який був покро�

вителем худоби в українській та грецькій Елладі. 
Так що американський дослідник А. Кемп

зовсім не помиляється, коли свідчить про пере�

селення предків айнів зі Стародавньої України

на Японські острови у VI тис. до н.е. 

Вельми показово також, що в нинішню

німецьку річку Одер і досі впадає річка з таким

собі українським ім’ям — Варта. І «чомусь» ім’я

цієї річки співпадає із стародавньою назвою

Індії, котра теж звалася Вартою Аріїв. 

В Одеській області і досі існує місто Балта.

І, як свідчать філологи [18; 45; 46], воно етимо�

логічно пов’язане із Полтавою. Зрештою, не по�

трібно й бути професійним філологом, щоб не

побачити тут один корінь — болото, заболочена
місцевість.

•• Про козаків Середземномор’я, гуцулів 
Африки і кирпатих фараонів

Підтвердження цього великого розселення

арійської раси з території Прадавньої України ми

знаходимо не тільки в царині філології.

Погляньмо лише на обличчя наших далеких

предків (мал. 6 і 7) та їхніх нащадків з різних

куточків планети (мал. 8�11), і ми переконаємо�

ся, що філологічна спорідненість географічних

назв [8; 18; 27; 31] чудово доповнюється антро�

пологічними артефактами археологів.

Наприклад, якщо ми уважно подивимося на

кам’яне зображення людини скіфо�трипільської

доби (Дніпропетровська область, ІІІ тис. до н. е.),

ми побачимо характерне «козацьке» (насправді —

скіфське) обличчя вождя�воїна з вусами (мал. 6).

Схожий антропологічний тип людини ми

можемо побачити і на керамічному портреті

людини (мал. 7) скіфо�трипільської доби (IV тис.

до н. е.). 

Такі саме риси обличчя, з такими ж самими

вусами ми побачимо на посмертній золотій

масці мікенського царя (Середземномор’я, острів

Крит, XVI ст. до н. е.). Ця маска відома в істо�

ричних джерелах як «маска Агамемнона». 

Зверніть увагу, наскільки антропологічно

портрет критянського царя з міста Мікени (мал.

8). схожий на портрет скіфо�трипільської доби

з Дніпропетровщини (мал. 6)! Різниця лише

одна — український портрет на півтори тисячі

років старший за «грецький». 

(Ми навмисно беремо слово «грецький»

в лапки, оскільки греки не носили вуса. Відтак,

мікенський цар Агамемнон, судячи з антропо�

логічних даних, був скіфом/арієм).

Якщо ж ми перенесемося в пекельну Сахару,

то побачимо в археологічному музеї лівійської

столиці м. Триполі (це африканський клон

українського Трипілля) зображення гараманта
[32] — «козака» пустелі Сахари (мал. 9). 

Всі, кому я показував цей портрет, дивували�

ся: «А що робив цей гуцул у І тис. до н. е. на пів�

ночі Африки?» Відповідь проста — він там жив

і, напевно, займав не останній щабель у со�

ціальний ієрархії африканської держави антів
(столиця — м. Гарама [14; 19; 30; 32]), якщо

«дослужився» до такого вражаючого за якістю

мармурового бюста.

Порівняльний антропологічний аналіз на�

ціональної приналежності цього чоловіка з ха�

рактерними українськими вусами, який жив на

території сучасної Лівії, свідчить — він теж був

скіфом/арієм. 

Принаймні, ми точно знаємо, що корінні

африканці — негри і прийдешні (VII ст. н. е.)

араби вусів не носили. Та й римляни, які напри�

кінці І тис. до н. е. активно воювали на півночі
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Мал. 4. Карта розселення (за А.Кемпом) нордичної (скі<
фо<трипільської)  раси з території України (VI тис. до н.е.)

Мал. 5. Айни (Японія, о.Хоккайдо, 1904 р.). Зверніть
увагу на мезинські меандри, які прикрашають одяг меш<
канців Японських островів

Р
о

зд
іл

 ІІ
 «

П
О

Л
ІТ

И
Ч

Н
А

 ІС
Т

О
Р

ІЯ
»



Африки (загальновідомі Пунічні війни проти

Карфагену), традиційно голили свої обличчя.

Наостанку нагадаємо, що антами (древніми)

звалися предки сучасних українців. Вони жили

між Дністром і Бугом (І тис. до н. е. – І тис. н. е.)

і дали світові вишукані цивілізаційні зразки

античного світу, який був узятий за основу при

розбудові греко"римської цивілізації.

Якщо ж подивитися на портрети єгипетських
царів"фараонів (мал. 10) і вождів аріїв"тохарів
(мал. 11), ми знову�таки побачимо типові (кир�

паті) українські обличчя, які щодня ми зустріча�

ємо в наших містах і селах.
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Мал. 6. Зображення людини скіфо<трипільської доби
(Дніпропетровська область, ІІІ тис. до н. е.). Через 
2 тисячі років схожі антропологічні зображення ми поба<
чимо на Криті та в пустелі Сахарі

Мал. 7. Портрет людини скіфо<трипільської доби (Київ<
ська область, IV тис. до н. е.). Згодом антропологічно
схожі портрети археологи знайдуть на середземноморсь<
кому острові Крит

Мал. 8. Посмертна золота маска мікенського царя, відома
як «маска Агамемнона» (XVI ст. до н. е.), антропологічно
схожа на портрети української Трипільської доби. Мі<
кенська гробниця №5, острів Крит.

Мал. 9. Голова анта — «козака» пустелі Сахари. Археоло<
гічний музей м.Триполі, Лівія (у тамтешніх аборигенів:
негрів, прийдешніх арабів вуса не ростуть; римляни —
голили свої обличчя; отже, вуса — атрибут скіфів<аріїв)



Особливу увагу привертають численні (біль�

ше сотні!) поховання аріїв/тохарів (ІІ тис. до н. е.),

знайдені у Синьзян�Уйгурському автономному

районі Китаю. 

Показово, що у знатного небіжчика (мал. 11)

чітко проглядаються європейські риси обличчя

з вусами і двома заплетеними косами (як у всіх

західних скіфів: кельтів"галів/гуцулів). 

Арії/тохари поклонялися Богу сонця. Про це

свідчить той факт, що в останній шлях знатного

арія, похованого в Китаї, супроводжує зокрема

бронзовий посуд із символом сварги"свастики.

(Нагадаємо, що прообраз свастики винайдено

в українському Мезині ще в ХІІ тис. до н. е.). 

Наостанку зауважимо, що українська земля

була місцем не тільки зародження релігії та

писемності на планеті, а й місцем народження

Зороастра (Золота зірка або Сонце) — першого

пророка єдиного Бога сонця, котрий, як ствер�

джують деякі міфи, свій перший прихід на

землю здійснив приблизно в ХІ�ХІІ тис. до н. е.

[26; 39].

ЧИ БУВ БОГ УКРАЇНЦЕМ?

Ніхто не знає, як він виглядає.
Чи він — Творець, чи Всесвіт був — завжди?..
Якщо — всесильний, то чому не дбає,
Щоб Україну вивести з біди?..

Ніхто не знає (бо ніхто не бачив),
Чи Бог — Творець, чи просто собі — бог,
Що лиш живе, сміється й часом — плаче
В обіймах щастя, клопотів, тривог?

Якщо ж він — бог й частина цього миру,
Що мов зерном засіяна людьми,
То Україна — фантастичний Вирій,
А, отже, боги — разом з ним і ми!

(Автор)

•• Спочатку було — українське Слово, 
Слово було — у Бога,  і Слово було — Бог

Як зазначалося раніше, у знахідках Мезинсь�

кої цивілізації вперше в історії людства археоло�

ги фіксують найдавніші (з усіх відомих на даний

час) символи: символ Бога сонця — свастику
і символ зашифрованого імені Бога — меандр
(мал. 1). 

А комбінація з двох меандрів мезинського ієро$
гліфа (мал. 2) тлумачиться теологами як поєд�

нання Божественної та людської самосвідомо�

сті, котрі розкриваються назустріч одна одній. 

Якщо звернути увагу на розміри Божествен�

ного і людського меандрів, що складають єдине

ціле мезинського ієрогліфа, вони — однакові.

Відтак напрошується цілком слушний висно�

вок, що Божественна і людська самосвідомості

контактують між собою на рівних!

Така симетрична комунікація між Богом і меш"
канцями Стародавньої України свідчить про два

принципові факти, які відбулися щонайменше

у ХІІ тис. до н. е.:

1. найперший (з відомих на даний момент)

договір між Богом і людьми був укладений на
землях Стародавньої України;
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Мал. 10. Фараон Менкаур та його дружина Хамерернебти
II (IV династія, ІІІ тис. до н. е.) – типові представники
нордичної (арійської раси)

Мал. 11. Мумія арія/тохара (ІІ тис. до н.е.) з двома
заплетеними косами (як у кельтів<галів та гуцулів). Похо<
ваний у Синьзян<Уйгурському автономному районі Китаю
з бронзовим посудом із символом сварги<свастики (прооб<
раз свастики винайдено в українському Мезині у ХІІ тис.
до н. е.)
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2. предки сучасних українців є першим наро<
дом, якому Бог передав принципи писемного
відображення Слова.

На основі сказаного вище ми маємо дуже

вагомі підстави уточнити відому біблейну фразу

наступним чином: «Спочатку було (українське)

Слово, (українське) Слово було у Бога і (укра�

їнське) Слово було — Бог».

Дехто думає, що це біблійна фраза. Але це —

лише на перший погляд. Так, направду, вона

є в тексті канонічного Євангелія. Воно було за�

тверджене християнськими ієрархами в ІV ст.

н.е., коли згадана церква стала правлячою

в Римі та Константинополі і виникла потреба

уніфікації релігійних текстів в інтересах зміц�

нення християнської імперії [42; 45; 46; 47].

Проте ця «біблійна» фраза зустрічається за

1100 років до появи християнської Біблії —

у священному тексті єгипетських коптів «Мем�

фіська теологія», сформульованої жерцями�ле�

легами (вихідцями з Полтавщини, де й досі

лелек називають лелегами?)! 

Вказаний текст був викарбуваний у VII ст. до �

н.е. на кам’яній плиті у коптському храмі Хет$ка$
Птаха (Het"ka"Ptah) у стародавній єгипетській

столиці Мемфісі (нині – Каїр). Відбулося це за

часів правління єгипетського фараона Сакбе, чиє

ім’я має скіфське родове походження (саки — це

східні, а кельти/колти — західні скіфи). 

Нагадаємо, що сам храм Хет$ка$Птаха (хат"
ка Птаха) був збудованій на межі ІV і ІІІ тис. до

н. е. першим («чернігівським») фараоном Ста�

родавнього Єгипту Менесом/Міною, якого

деякі дослідники ототожнюють з фараоном

Нармером (мал. 12).

У гробниці цього видатного фараона, при

якому, як свідчать історики Стародавнього

Сходу (Л. Васильєв, О. Крижанівський [6; 34]),

розпочалося літописання історії Стародавнього

Єгипту, були знайдені, зокрема, і зображення

Бога Птаха. 

Попри традиції доісторичних канонів, які не

передбачали малюнків Бога"творця, в гробниці

єгипетського фараона Менеса археологи знай�

шли зображення  Бога Птаха у вигляді людини,

з ніг до голови задрапірованої в туніку, в руці

якої — животворящий жезл з променями, що

виходять з його вершини (схоже на сонце з про"
менями — В. Б.).

Формування єдиної єгипетської держави на

основі номів�держав Верхнього і Нижнього

Єгипту потребувало, перш за все, релігійної

підтримки. Саме тому Менес починає будів�

ництво нової столиці — Мемфіса із зведення

храму Хет$ка$Птаха та запровадження єдино�

божжя.

Отже, перша спроба введення єдинобожжя

на Близькому Сході здійснюється приблизно

у 3100 р. до н. е. Нагадаємо, що сонячний культ

Єдиного Бога (Даждьбога) пов’язують з релігій�

ними міфами зороастризму та приходом першо�

го пророка Бога Сонця Зороастра на територію

України ще приблизно в ХІ�ХІІ тис. до н.е.

До речі, якщо звернути увагу на заупокійну

плиту вже згаданого фараона Менеса/Нармера

(I династія, кінець IV тис. до н. е., мал. 12), не

можна не побачити традиційну українську була�

ву та конічну шапку. 

Саме такі головні убори носили «чорноголо�

ві» мешканці тогочасної Чернігівщини (де й до�

сі існує місто Мена), яких романо�германо�мов�

ні історики перетворили із сумерів/самарів
(звідси і назва міста Суми) в міфічних кіммерій�

ців (cymeri).

А якщо ми уважно подивимося на символи

Богів Ана і Енліля (Вавилонський камінь, ХІІ ст.

до н. е., мал. 8), ми побачимо ті ж самі меандри,

характерні для чернігівської цивілізації Мезина

(ХІІ тис. до н. е. мал. 1, 2) та конічні шапки

українських сумерів/самарів, які успадкували

боги Вавілону від богів месопотамського Суме�

ру/Шумеру [59; 67], а останні — від українсько�

го Сумеру/Самари. 
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Мал. 12. Засновник першої єгипетської династії — «чер<
нігівський» фараон Менес/Міна (кінець ІV тис. до н. е.) 



Звернувши увагу на портрет фараонесси
Єгипту Нефертіті з єгипетського м. Коптоса
(мал. 19), ми можемо і тут побачити українсь�
кий символ життя Анх — на тіарі цієї дочки
коптського жерця. Ця ефектна жінка разом зі
своїм чоловіком АнхАтоном (AnkhAton) у ХIV ст.
до н. е. намагалася відновити в Єгипті солярний
культ Бога Амона, відмінивши панівний на той
час чорножрецький культ Бога Амона. 

Як стверджує Мемфіська теологія, написана
коптськими (скіфськими) жерцями мемфісько�
го храму Хет$ка$Птаха: «Птах творить своїм
розумом (своїм «серцем») і словом (своїм «язи"
ком»)», він «дав богам існування». 

Після цього інші боги набули свої тіла, увійшов"
ши «в кожний вид рослин. Кожен вид каменю,
кожну глину, у все, що росте на її (землі) поверхні
і в чому вони (боги) можуть проявитися».

Отже, Бог Птах став центральною фігурою
розробленої коптськими жерцями філософської
теологічної (тео – бог, логос – слово) системи, яка
була більш ніж через тисячу років запозичена
укладачами (не авторами!) християнської Біблії. 

Текст Мемфіської теології був викарбуваний
у VII ст. до н. е., але враховуючи зведення храму
Хет$ка$Птаха ще в ІІІ тис. до н. е., маємо ваго�
мі підстави вважати, що основи згаданої релігій�
но�філософської доктрини були сформульовані
ще на початку функціонування цього храму.

І передавалися такі знання від покоління до
покоління жерців, швидше за все, шляхом усної
комунікації. А коли писемність стала більш дос�
коналою і набула поширення в масах, цей текст
і був викарбуваний на камені і встановлений
у храмі Бога Птаха.

На думку П’єра дю Бурге [50], «копти це
чисто і просто єгиптяни». Він, зокрема, особли�
во відмічає, що їхнім головним храмом і досі
є храм Хет<ка<Птах (Het"ka"Ptah) у Мемфісі.

Між іншим, стародавня єгипетська столиця
Мемфіс нині зветься Каїром. І «чомусь» ця назва
співпадає з назвою цілої низки населених пунк�
тів на півдні України. Тут такі Каїри фіксуються
на картах Одеської та Херсонської областей
і мають, як кажуть фахівці, дуже давню скіфсь�
ку історію [18; 27].

Копти мають свого папу, а своїх священиків,
за свідченням І. Кузич�Березовського, «чомусь»
готують в українських семінаріях у Канаді.
Папа, до речі, це санскритське слово, а сан�
скрит — мова скіфів"аріїв [37].

Як стверджує С. Березанська та інші істори�
ки [3; 4; 7; 9], етно�релігійну спільноту, яка
склалася на території України з кінця IV – по�
чатку III тис. до н. е., можна ідентифікувати як
аріїв, а представників так званої ямної культури,
що домінували в Україні протягом другої поло�
вини ІІІ тис. — початку ІІ тис. до н. е., як саків
(саки — це східні, а кельти — західні скіфи).

Коптська мова, як і українська, має в своїй
абетці літери Ї, Є, Ж, Щ. Більше таких літер, як
слушно зауважує О. Губко [19], не має жодна
з мов світу: лише коптська і українська.
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Мал. 13. Український символ життя анх (Сабатинівська
локальна археологічна культура Скіфо<трипільської циві<
лізації, ІІ тис. до н. е.)

Мал. 14. Символи арійської свастики на браслеті зрубної
археологічної культури, знайденому в Україні (ІІ тис. до н.
е.). Такі ж символи сонячного релігійного культу археоло<
ги знайшли в чернігівському Мезині (ХІІ тис. до н. е.) 

Мал. 15.  Коптський символ життя анх. Барельєф з одні<
єї із християнських церков в … Італії  (VI ст. н. е.),
який співпадає із символом Христа
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Якщо ж подивитися на коптський символ
життя анх (мал. 15), викарбуваний у VI ст. на

стіні одного з коптських храмів в … Італії, то він

дивовижно схожий на такий же точно символ

анх Сабатинівської локальної культури Скіфо�

трипільської цивілізації (мал. 13). 

Єдине уточнення: український (скіфо�три�

пільський) символ життя — старший від коптсько�

го (єгипетського) приблизно на 2 тисячі років! 

Як тут не згадати римського історика Пом�

пея Трога, який у І ст. до н. е. писав: «Скіфське
плем’я завжди вважалося найдавнішим, хоча між
Скіфами і Єгиптянами довго тривала суперечка
про давність походження...» [39].

Одинадцять фактів скіфської першості
перед єгиптянами

На підтримку висновків Помпея Трога про пер�

шість скіфів перед єгиптянами наведемо низку

фактів, які свідчать про давньоукраїнське коріння

єгипетської цивілізації зразка ІІІ�ІІ тис. до н. е.:

•• «Батько географії» Страбон [55] писав про

біблійний народ лелегів, котрі «скрізь, де
вони просувалися, залишали кургани».

Отже, виходячи з його опису, лелеги за

способами поховань померлих дуже схожі

на скіфів.

•• Український символ життя Анх (ІІ тис.
до н. е., мал. 13) є старшим за свої римський

і коптський аналоги (V ст. до н. е., мал. 15).

•• Назва головного єгипетського храму Хет$
ка$Птах дуже вже нагадує українське:

Хатка$Птаха.

•• В Єгипті є лише одне місто Коптос (там

і досі компактно проживають копти). В

Україні — Коптіве (Донеччина), Коптіви�

дівка (Житомирщина), Коптівичівське

(Київщина), Коптів (Полтавщина), Коптів�

ка (Харківщина), Копти (Чернігівщина). І в

кожній цій назві чітко простежується ім’я

спільного для древніх  єгиптян�коптів та

скіфів�українців бога Птаха. Хіба що в

Україні «чомусь» таких населених пунктів

значно більше [11; 12; 18].

•• У вихідців із Стародавньої України —

пелазгів/лелегів — священним тотемом був

білий птах (лелека/на Полтавщині і досі —

лелега) [20].

•• На бойових кораблях (на носовій та кор�

мовій частині) народи моря розміщували

фігурки лелек, які мали оберегати їх під час

небезпечних морських подорожей.

•• Лелеги/карійці, як довідалась американсь�

ка авторка Д. Гуменна [20], носили шапки

з пір’ям свого священного птаха.

•• Судячи із зображень, викарбуваних на

єгипетських пірамідах (поховання дружи�

ни фараона Хеопса та його матері Хетеп�

херес, поховання Тутанхамона, Хоремхе�

ба), єгипетські цариці того часу були євро"
пеоїдного типу — білявками з голубими

очима (мал. 20).

•• На кам’яних скрижалях тогочасних єги�

петських храмів у чималій кількості зустрі�

чається тризуб (нині — малий державний

герб України).

•• Як свідчить німецький дослідник Е. Церен

[59], царів у Давньому Єгипті (в пустелі, де

ніколи не буває снігу) в останню путь тра�

диційно проводжали на санях.

•• В архітектурному мистецтві тогочасного

Єгипту домінував архітектурний стиль,

побудований на імітації в камені дерев’я�

них стовпових і шатрових конструкцій,

характерних для ямної археологічної куль�

тури — саків [64].

Таким чином ми можемо доповнити офіцій�

ного римського історика Помпея Трога, який

справедливо визнавав першість скіфів над єгип�

тянами [39], цілою низкою переконливих дока�

зів і справедливим висновком, що Скіфо$три�

пільська цивілізація є материнською відносно
цивілізації Стародавнього Єгипту. 

А копти, як корінні єгиптяни [50], є відгалу�

женням скіфо�трипільського суперетносу. Вони

на даний час практично втратили свою мову,

хоча й зберегли фрагменти своєї культурно�ре�

лігійної давньо�української ідентичності.
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Мал. 16. Еней виводить престарілого Анхіса із захопленої
ахейцями Трої. Антична ваза (V ст. до н. е.). Музей Архео<
логії Новари, Італія — зверніть увагу на мезинський
меандр у верхній частині малюнка та український символ
життя Анх — в імені троянського жерця Анхіса.



Скептики, однак, можуть зауважити, що

українці до скіфів не мають ніякого відношення.

А як вам свідчення російського історика ХІХ ст.

З. Рагозіної щодо скіфів: «Із зовнішністю та одя<
гом цих предків малоросів ми знайомі головним
чином за надзвичайно красивими і художньо офор<
мленими речами, знайденими в царській могилі
поблизу Керчі (древньої Пантикапеї)...» [51].

Важко звинуватити цю російську дослідницю

в «українському буржуазному націоналізмові»,

яка однозначно свідчить: скіфи є предками укра<
їнців («великодержавно» іменуючи їх малороса�

ми), а Керч здавна є українським містом!..
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Мал. 17. Символи Богів Ана (зліва) і Енліля. Вавилонсь<
кий камінь (ХІІ ст. до н. е.). Зверніть увагу на меандри,
характерні для чернігівського цивілізації Мезина (ХІІ тис.
до н. е.) та конічні шапки українських сумерів/самарів, які
успадкували боги Вавілону від богів месопотамського
Сумеру/Шумеру.

Мал. 18. Заупокійна плита фараона Менеса/Нармера.
Шифер. I династія. Кінець IV тис. до н. е. Зверніть увагу
на булаву та конічну шапку фараона, що носили й «чорно<
голові» мешканці тогочасної Чернігівщини (де й досі існує
місто Мена), яких романо<германські історики перетвори<
ли із сумерів/самарів в міфічних кіммерійців (cymeri).

Мал. 19. Жрекиня і фараонесса Нефертіті з єгипетського
м. Коптоса. Зверніть увагу на український символ життя
Анх на тіарі дочки коптського жерця, яка разом зі своїм
чоловіком АнхАтоном (AnkhAton, ХIV ст. до н. е.) намага<
лася відновити солярний культ Бога Атона замість панів<
ного на той час чорножрецького культу Бога Амона.

Мал. 20. Гробниця фараона Хоремхеба (ІІ тис.до н. е.).
На дальній стіні за саркофагом — зображення фараонок<
білявок.
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Враховуючи все написане вище, виникає

кілька принципових запитань, які я ставлю сам

собі і адресую їх читачам: 

«Якщо Бог спілкувався з людьми Стародавньої
України за допомогою українського Слова, то ким
тоді він був за національністю?.. І хто, як не укра<
їнці, тоді є першим в історії людства богообраним
народом?..»
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У статті аналізуються проблеми інтеграції
західноукраїнських земель до Російської імперії
після поділів Польщі. Досліджується політика
царського уряду стосовно польської шляхти,
селян, етнічних меншин Правобережної України
і, зокрема, Волинської губернії.

Ключові слова: Російська імперія, Правобе�

режна Україна, Волинська губернія, польська

шляхта, русифікація, державне управління.

В статье анализируются проблемы интеграции
западноукраинских земель в Российскую империю
после разделов Польши. Исследуется политика
царского правительства по отношению к польской
шляхте, крестьянам, этническим  меньшинствам
Правобережной Украины и в частности Волынской
губернии.

Ключевые слова: Российская империя, Пра�

вобережная Украина, Волынская губерния,

польская шляхта, русификация, государствен�

ное управление.

Після другого (1793 р.) і третього (1795 р.)

поділів Речі Посполитої відбувався поступовий,

але неухильний процес інтеграції західних

земель до Російської імперії: йшли пошуки та

відпрацьовувалися правові норми і механізми

влади та управління, адекватні місцевим умо�

вам, оскільки на переконання  уряду, модель

управління, яка діяла в центральних російських

губерніях, для приєднаних територій була не�

придатною. Безпосередній вплив на політику

царського уряду тут здійснили польські пов�

стання 1794 та 1830 рр. Головним завданням

самодержавства на приєднаних територіях стала

уніфікація суспільно�політичного життя, лікві�

дація переважно польського культурного впли�

ву на місцеве населення та панування католиць�

кої церкви. 

Метою статті є аналіз діяльності центральної

влади, спрямованої на інтеграцію приєднаних

земель до Росії.

Проблема інтеграції західноукраїнських зе�

мель до Росії є предметом прискіпливої уваги не

лише українських учених, а й фахівців з Росії,

Польщі та інших країн. Серед дослідників, які

мають вагомі доробки з дослідження історії

цього періоду, слід назвати роботи П. Н. Батюш�

кова, М. В. Бармаки, Д. Бовуа, П. А. Зайончков�

ского, А. І. Міллера, В. С. Шандри, М. Г. Щеба�

ка, Н. О. Щербак, П. Ф. Щербини, Н. Яковенко

та ін. Водночас, слід зауважити, що історія

Волинської губернії в цьому контексті вивчена

недостатньо. За винятком монографій з історії

Волині, написаних за радянські часи, фунда�

ментальних праць з цієї проблеми на сьогодні

немає.

Правління Олександра І (1801–1825), який

зайняв царський трон після трагічної смерті

імператора Павла І у 1801 р., так само, як і за

батька, відрізнялося поміркованістю щодо

польського впливу на теренах Західного краю,

оскільки у питаннях управління приєднаними

територіями царизм намагався спиратися на

польське дворянство. «С восшествием … на рос�

сийский престол императора Александра І,

положение дел на Волыни в существе своем не

только не изменилось, но и получило дальней�

шее развитие в неблагоприятном для русской

народности и православия направлении, осо�

бенно в первую половину царствования…»,

писав П. Н. Батюшков [1, с. 254]. Не в останню

чергу така політика була обумовлена особисти�

ми симпатіями царя до представників польської

еліти, які входили до його найближчого оточен�

ня. Наприклад, товариш царя А. Є. Чарторийсь�

кий, патріот Речі Посполитої, у 1802–1806 рр.

обіймав посаду міністра закордонних справ,

а також був піклувальником Віленського нав�

чального округу (1803–1824 ). За визначенням

сучасних фахівців, із самого початку царювання

Олександр І намагався поєднувати імперську

уніфікацію управління колишніми східними

«кресами» Речі Посполитої з визнанням (часто

мовчки) їх регіональної особливості та історич�

ної своєрідності [2, с. 94]. Зокрема, на приєдна�

них територіях аж до 1840 р. легально зберігалася

дія Литовського Статуту, активно розвивалася

польська система освіти (особливо в Північно�

Західному краї). 

Свідченням того, що в найближчий час влада

там не збиралася радикально змінювати систему

правовідносин, є випуск влітку 1810 р. в сенат�

ській друкарні книги, особисто затвердженої
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імператором, за такою назвою: «Словарь или
содержание Польских и Литовских законов, слу"
жащих руководством в судебных делах всякого
рода, собранных для употребления в присутствен"
ных местах и для пользы частных обывателей
Коронных и Литовских провинций». Її вартість

дорівнювала 5 крб.
На зауваження української дослідниці

В. С. Шандри, початок нового царювання озна�
менувався для Правобережної України підпо�
рядкуванням її губерній, як прикордонних,
військовим губернаторам. Іменним указом Се�
нату Олександр І підпорядкував Мінську губер�
нію Київському військовому губернаторові;
Волинську — Подільському військовому губер�
наторові. Першого січня 1802 р. затверджено
новий штатний розпис для 37 губерній Російсь�
кої імперії, в число яких ввійшли і губернії Пра�
вобережної України з поширенням на них взір�
цевих штатів основних російських губернських
установ [3, с. 20].

Міжнародна обстановка на той час була над�
звичайно складною, що не могло не позначити�
ся на політиці влади всередині країни. Перемо�
га Великої французької революції й прихід до
влади Наполеона Бонапарта, який у 1799 р. став
консулом, а у 1801 р. імператором, накреслили
нові пріоритети в світовій політиці. В гегемо�
ністські плани Наполеона входило не лише
послаблення свого непоступливого супротив�
ника — Англії, а й таких великих абсолютистсь�
ких монархій, як Австрія, Пруссія і Росія.
Остання ж лише 4 жовтня 1809 р. оголосила про
закінчення війни зі Швецією, яка тривала з 1808 р.
Все це об’єктивно штовхало опозиційну шляхту,
деколи теж могутньої Речі Посполитої, до союзу
з Наполеоном. За умовами Тільзитського миру
Наполеон у 1807 р. заснував Герцогство Вар�
шавське, а за рішенням Віденського конгресу
(1814–1815 рр.) держав�переможців Наполеона —
було утворено Королівство (Царство) Польське,
що залишало в польських патріотичних колах
надію на відновлення польської державності. 

Згадані обставини, а також небезпека зане�
сення з Європи «революційної зарази» активізу�
вали боротьбу царизму з противниками само�
державства всередині країни. За таких умов
логічними були кроки Олександра І щодо наве�
дення порядку і зміцнення дисципліни на захід�
них кордонах імперії, хоча на перший погляд
вони здаються надто жорстокими.

Мовою документів 
Указ ЕГО Императорского 

Величества Самодержца Всероссийского.
Из Правительственного Сената 

от 27 августа 1809 г. №1632
«До сведения НАШЕГО дошло, что некоторые

из поселян и обывателей пограничных губерний,

предаваясь по простоте их ложным и неоснова"
тельным слухам, отлучаются без ведома началь"
ства от жилищ их за границу.

В пресечение таковых противозаконных отлу"
чек МЫ признали нужным принять следующие
меры:

1) Поселян, приличенных в таковых отлучках,
по поимке их отдавать без зачету годных в солда"
ты, а негодных ссылать яко бродяг в крепостную
работу. 

2) … если бы паче чаяния и из дворян и помещи"
ков кто"либо обличен был в таковом преступлении,
или же в подущении, подговоре, а паче в доставле"
нии каких"либо способов к вооружению, таковых
имение немедленно конфисковать, а их самих пре"
давать суду по всей строгости законов. …

Августа 24 дня 1809 года
АЛЕКСАНДР» [4, арк. 249–250].

Дворянам, які без дозволу відлучилися за
кордон до виходу згаданого указу, надавався
шестимісячний термін, починаючи від дня опу�
блікування указу, для повернення до Росії:
в противному разі їхні маєтки конфіскувалися.
Саме такий прецедент розглядався на засіданні
Волинського губернського правління стосовно
маєтків поміщиків Чарнецького і Блендовської,
які (маєтки) після конфіскації «оставлены во
владении посессоров, до истечения контрак�
тов» [5, арк. 12]. 

У вересні 1809 р. предметом розгляду Во�
линського губернського правління став указ
Сенату, в якому йшлося про адвокатів Бачинсь�
кого і Ковалинського, які «наущали студентов
Кременецкой гимназии бежать за границу».
Сенс указу зводився до того, «чтобы подговари�
вающие других к побегу за границу предаваны
были строжайшему по законам суждению…»[6,
арк. 247].

У період Вітчизняної війни з Наполеоном у
прикордонних областях за наказом імператора
оголошувався воєнний стан, а їх населення під�
порядковувалося головнокомандуючим діючих
у тому районі армій. Останній власноруч мав
право звільняти чиновників міської і земської
поліції, а також передавати винних військовому
суду. Волинська губернія навесні 1812 р. перебу�
вала під безпосереднім керівництвом Головно�
командувача російськими військами генерала
від інфантерії князя Петра Івановича Багратіо�
на. Воєнний стан у Волинській губернії був ска�
сований указом імператора 24 грудня 1813 р.

Принципово важливим кроком щодо інте�
грації польських автономних земель до складу
Російської імперії, який водночас мав симво�
лічне значення, став Указ сенату від 4 квітня
1816 р., відповідно до якого відрядження до
Царства Польського не повинне було вважатися
відрядженням за кордон [7, арк. 178]. У 1822 р.
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правила про дворянську опіку, що діяли у Вели�
коросійських губерніях, були поширені й на
малоросійські та приєднані від Польщі губернії
[8, арк. 236–237].

Період початку�середини 1820�х рр. відріз�
нявся активізацією конспіративної діяльності
патріотично налаштованої польської громадсь�
кості. За волинського світського губернатора
Б. Гижицького та віце�губернатора Ф. Платте�
ра на Волині «получили особенное развитие
масонские ложи, которые появились здесь еще
в конце ХVІІІ столетия. Теперь они стали при�
нимать другую окраску и превращаться в обще�
ства «карборнариев», «патриотов» и др., имев�
ших целью подготовить поляков к восстанию
против России» [9]. Певна частина опозиційної
шляхти була пов’язана із декабристами.
У Волинській губернії в цей час було заарешто�
вано 20 польських дворян, переважно із Жито�
мирської губернії. В їх числі були губернський
предводитель дворянства П. Мошинський, 
С. Карвицький та ін. [10].

Ситуація корінним чином змінилася за пра�
вління Миколи І (1825–1855), який був налаш�
тований набагато рішуче щодо уніфікації сус�
пільно�політичного та культурного життя
імперії. За нового царя відбувалося посилення
самодержавства з одночасним посиленням про�
цесів централізації. У цей час були прийняті такі
важливі узаконення, як «Наказ губернаторам»
(1837 р.), «Положение о порядке производства
дел в губернских правлениях» (1837 р.), «Общая
инструкция генерал�губернаторам» (1853 р). Їх
поява «засвідчила подальше зміцнення Російсь�
кої держави як централізованої, унітарної імпе�
рії, яка постійно потребувала чітких місцевих
механізмів для здійснення посиленого контро�
лю за виконанням рішень вищих і центральних
органів управління» [11, с. 27].

Розпочинається боротьба проти полонізації
Західного краю та його активна русифікація. Не
останню роль у зміні вектора політики зіграло
польське національне повстання 1830–1831 рр.,
в ході якого відбулася символічна детронізація
російського імператора (Микола І коронувався
польською короною). Слід зауважити, що насе�
лення Волинської губернії у переважній біль�
шості не підтримали польського повстання
1830–1831 рр., керівники якого намагалися
поширити його і на Волинь. У березні 1831 р.
вони направили сюди 8�тисячний корпус на
чолі з генералом Дверницьким. Після бою
з царськими військами під Боромлем повстанці
відійшли з Волині на територію австрійських
володінь, «оскільки місцеве населення не хотіло
підтримувати польську шляхту» [12, с. 15].

Після придушення повстання імператор
видав Органічний статут,  відповідно до якого
деякі демократичні норми Конституційної хартії

1815 р. Царства Польського були скасовані
(зокрема, ліквідовано Сейм), а його землі стано�
вилися складовою частиною Російської імперії.

Одним із рішучих засобів деполонізації захід�
них окраїн Російської імперії стала ліквідація
польської судово�адміністративної системи на
Правобережній Україні. 19 жовтня 1831 р. спе�
ціально створений комітет прийняв рішення
про реорганізацію судових органів, міської
і земської поліції, вирішив замінити польські
назви «присутственных мест» і посадових осіб
російськими, об’єднати міські суди із земськи�
ми і назвати їх повітовими судами, ліквідували�
ся «гродські» суди. Крім того, було визнано за
доцільне замінити головні суди судовими пала�
тами кримінального і світського судів. Призна�
чення радників у губернські правління здійсню�
вав за узгодженням з міністерствами військовий
губернатор, а городничих і поліцмейстерів —
цивільний губернатор. Скасовувалися також
посади підкоморіїв, коморників, возних і хо�
рунжих, яких не мали російські державні струк�
тури. Всі ці новації було узгоджено з імперато�
ром і 30 жовтня 1831 р. вступив у силу закон
«О присвоении всем присутственным местам
и должностным лицам в западных губерниях
тех наименований, какие существуют в Велико�
российских губерниях». Проте до часу складан�
ня Зводу законів Західних губерній допускалася
дія Литовського статуту.

Наслідки повстання відчутно позначилися
й на соціальній політиці царизму щодо окремих
категорій населення його західних окраїн. Річ
у тому, що основною рушійною силою повстан�
ня стала дрібнопомісна шляхта  Царства Поль�
ського і приєднаних територій, особливо в її
південно�західних землях. Репресивні заходи
царського уряду щодо його учасників боляче
вдарили саме по цій соціальній групі: в одних
було конфісковано майно, інших відправлено
до Сибіру, а значна частина шляхтичів була
вилучена з дворянського стану через відсутність
відповідних документів. Водночас уряд стиму�
лював переселення працездатного населення
з Царства Польського і приєднаних територій
до інших регіонів Росії. Одним із дискриміна�
ційних, відносно полонізованого дворянства
Західного краю, заходів стало встановлення
у 1837 р. заборони їм займати посади в цен�
тральному апараті міністерств і столичних уста�
новах доти, доки вони не прослужать п’ять
років у російській провінції і не вивчать ро�
сійську мову. Попри політику царської влади,
західні землі залишалися територіями з висо�
ким відсотком дворянського населення польсь�
кого походження.

З 1840 р. за розпорядженням Миколи І в но�

менклатурі органів адміністративного держав�

ного управління відносно приєднаних територій
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відбулися принципові зміни — запроваджується

використання понять Північно�Західний край:

Віленська, Гродненська, Ковенська (засн. у 1843 р.),

Мінська, Могилевська, Вітебська губернії і Пів�

денно�Західний край: Київська, Волинська

і Подільська губернії; назви «литовські» і «біло�

руські» губернії з офіційного вжитку вилучалися.

У 1832 р. Київ стає центром генерал�губерна�

торства, що охоплювало землі Правобережної

України. 

Наприкінці 1837 р. імператор Микола І приз�

начає генерал�губернатором Київської, Волин�

ської і Подільської губерній Д. Г. Бібікова

(1837–1852), який вирізнявся своїми анти�

польськими поглядами. Новий управитель за�

лишив суперечливий, але помітний слід в історії

України і Волині. Саме з його ім’ям пов’язані

такі новації на Правобережній України, як

регламентація праці кріпосних селян на панів

у вигляді так званих «інвентарів», скасування на

підконтрольній території дії норм Литовського

Статуту, становлення і розвиток наукової і куль�

турно�просвітницької діяльності університету

св. Володимира у Києві та ін. 

Адміністративна енергія нового губернатора

значною мірою була спрямована на уніфікацію

Південно�Західного краю. На початку жовтня

1840 р. Д. Г. Бібіков видав циркуляр, яким

ознайомив жителів генерал�губернаторства, в то�

му числі й Волині, з постановою уряду «Про

розповсюдження сили і дії Російського грома�

дянського закону на всі західні повернені від

Польщі області». На вказані території поширю�

валася дія Зводу законів Російської імперії

1832 р., а дія Литовського статуту припинялася.

В документі зазначалося, що віднині та у май�

бутньому в губерніях: Київській, Подільській,

Волинській, Мінській, Віленській, Гродненсь�

кій і в області Белостоцьккій будь�яка дія Ста�

туту Литовського і всіх сеймових конституцій та

інших постанов, прийнятих на базі цього Стату�

ту, припиняється і водночас впроваджується

російське законодавство. Інший пункт постано�

ви зобов’язував кожну державну або громадську

установу, суд тощо здійснювати діловодство

російською мовою [13, арк. 30–31]. 

У контексті адміністративної і правової уні�

фікації західних губерній слід розглядати й від�

міну у 1834 р. Магдебурзького права у Києві

й введення там загальноприйнятого порядку

міського управління. В царському указі 1834 р.

про його відміну вказувалося, що «сей порядок

не соответствует существенным выгодам города

и права некогда ему данные… или давно уже

сами собою прекратились или обратились во

вред и отягощение целому составу городского

общества» [14, с. 127]. 

У західних губерніях політику адміністрації

Миколи І до різних верств населення можна

описати в поняттях добре відомого «батога

і пряника». Якщо стосовно представників опо�

зиційних кіл польської шляхти використовува�

лися політичні репресії та адміністративний

тиск, то західноукраїнських селян намагалися

«задобрити» за допомогою покращення їхнього

соціально�економічного становища. Обмежую�

чи поміщицьку експлуатацію, царський уряд

намагався привернути на свій бік селян і водно�

час відірвати їх від польського визвольного руху,

в якому брала участь польська шляхта. Суто

політичними міркуваннями було викликане

введення  на Правобережній Україні «інвента�

рів» на кшталт тих, які існували у королівських

містах Польщі. Інвентарями називалися прави�

ла, які регулювали повинності селян на користь

поміщиків і встановлювали поземельні відноси�

ни поміщицьких селян з їхніми господарями.

Зокрема, в інвентарях зазначалося точно харак�

тер та розмір повинностей, що суттєво обмежу�

вало можливості свавілля поміщиків. 

Відповідно до «Інвентарних правил» від 26

травня 1847 р., земля, якою користувалися селя�

ни, повинна «як мирська, залишатись у них без

усякої зміни: за користування нею вони відбу�

вають певні повинності»; панщина встановлю�

валося в розмірі трьох днів для чоловіків і одного

дня для жінок з тяглового господарства, тобто

такого, де були коні або воли; якщо ж в госпо�

дарстві не було ні коней, ні волів, панщина

зменшувалася відповідно до двох і одного дня.

Крім згаданої панщини, селяни повинні відро�

бляти поміщикові з кожного здатного праців�

ника обох статей на рік по 12 літних «сгонных

дней», за які передбачалася плата. Працездат�

ними вважалися чоловіки від 17 до 55 років,

а жінки — від 16 до 50 років [15, с. 67–75]. Було

ліквідоване приватне оподаткування, які ввели

пани, а також обмежене їхнє право втручатися

в особисте життя селян. Поміщики не мали

права у подальшому зменшувати наділи, а та�

кож збільшувати повинності.

Проте поміщики часто ігнорували нововве�

дення, знаходячи мовчазну підтримку місцевої

адміністрації. Так, начальник ІV округу жандар�

мів генерал Буксгевден, характеризуючи стано�

вище у Волинській губернії під час проведення

інвентарної реформи, писав: «Со введением на

Волыни инвентарных правил помещики, после

бесполезного ропота, предприняли умысел

подавить это государственное направление,

предписывая крестьянам род возмущения… Нес�

колько произведенных следственных дел по

донесениям земских исправников о возмущении

крестьян — и в результате оказалось, что когда
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владельцы нарушали инвентарные правила, то

крестьяне просили их дать им то, что высочай�

шею волею даровано и за что крестьяне были

наказаны прежде следствия розгами» [16, с. 112].

За свідченням генерала поміщики, які порушу�

вали інвентарні правила, залишалися безкар�

ними. За свідченням П. А. Зайончковського, це

відбувалося не в останню чергу завдяки хабар�

ництву, яке поширювалося знизу�догори. Чого

вартий лише той факт, що управитель справ

(канцелярії) київського генерал�губернатора

М. Є. Писарєв у зв’язку з проведенням інвентарної

реформи отримав від волинських дворян у 1847 р.

в якості «подяки» 35 тис. крб [17, с. 113, 147]. 

За наступного генерал�губернатора князя

Васильчикова (1852–1862), якого вважали лібе�

ралом, на прохання поміщиків було внесено

багато «доповнень» до інвентарних правил, які

значною мірою паралізували їх дію. Все це стало

приводом для багатьох заворушень і повстань

селян на Правобережній Україні. Проте царсь�

кий уряд у своїх поступках селянству західних

губерній був обмежений небезпекою дестабілі�

зації існуючої в імперії системи суспільних від�

носин, оскільки на порядок денний висувалася

більш глобальна проблема — скасування кріпо�

сного права в масштабах усієї імперії.

Особливу увагу на приєднаних землях влада

приділяла освітній політиці, головними вектора�

ми якої були деполонізація та русифікація.

З цією метою осереддя польської культури —

Віленський університет, розташований у Північ�

но�Західному краї, був закритий. Заборонено

там було також відкриття ліцею в м. Орша. На

Правобережній Україні були закриті Кременець�

кий ліцей і польські школи, натомість відкрива�

лися російські навчальні заклади. Так,

у Волинський губернії було відкрито дві російсь�

кі гімназії: одна — в Житомирі, друга — в Луцьку. 

Стурбована піднесенням рівня національної

самосвідомості поляків у ході повстання

1830–1831 рр., влада закрила близько 200 като�

лицьких монастирів. У 1831 р. був забраний

у базіліан і переданий православній церкві По�

чаївський монастир, який перейменували у лавру.

На противагу польському культурному  впли�

ву на теренах Південно�Західного краю у 1834 р.

був відкритий Київський університет св. Володи�

мира, становленню якого активно допомагав

генерал�губернатор Д. Г. Бібіков. Викладання

в новому університеті велося російською, фран�

цузькою мовами і латинню. Навчальні корпуси

вищого навчального закладу за проектом архі�

тектора В. І. Беретті у 1834–1837 рр. зводилися на

пустирищі за Хрещатиком. Новий університет

повинен був стати крупним науковим і культур�

ним центром Російської імперії. 

Мовою документів

ВІДКРИТТЯ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
(З оголошення Ради Київського університету про

урочисте відкриття його)
Липень 1834 р.

…Затверджений в цьому краї університет,
перетворений з Волинського ліцею, призначений
переважно для навчання юнацтва губерній Київ"
ської, Волинської і Подільської; спадкова увага
жителів їх до користі освіти і на майбутні часи
зміцніла добробут учбових закладів цього краю.
<…> Університету св. Володимира даровано всі
права і привілеї, які надано іншим університетам
у державі. Йому привласнено всі прибутки з фун"
дуків і капіталів, пожертвуваних дворянством
та іншими станами Київської, Волинської і По"
дільської губернії для Волинського ліцею і Київської
гімназії; за нестачі цих коштів всемилостивіше
наказано збільшити їх значними асигнуваннями із
загальних державних прибутків, відповідно до
потреб на утримання університету.

Одночасно з відхиленням пропозиції про засну"
вання ліцею в місті Орші, у зв’язку з відсутністю
у Білоруському навчальному окрузі вищого учбово"
го закладу, височайшим указом надано юнацтву
губерній, що входять до складу цього округу, право
здобувати остаточну освіту в університеті
св. Володимира; тому асигнування, призначені на
побудову ліцею в місті Орші, перевести на спору"
дження будівель університету св. Володимира…

Заснування університету в цьому краї було
пов’язане з такими труднощами, що відкриття
його в нинішньому році, на загальну думку населен"
ня цих країв, здавалося неможливим. Піклування
п. міністра народної освіти Сергія Семеновича
Уварова, при участі п. київського військового
волинського і подільського генерал"губернатора,
багато допомагали в подоланні цих перешкод
і вказівки уряду можна було виконати. <…> Рада
і Правління університету почали виконання своїх
обов’язків, і університетські курси почнуть пра"
цювати 15 серпня цього року.

Таким чином, Рада імператорського універси"
тету св. Володимира, з дозволу п. попечителя
його, цим має честь сповістити найповажніший
стан дворянства губерній Київської, Волинської,
Подільської, Чернігівської, як губерній, що вхо"
дять до складу Білоруського навчального округу:
Вітебської, Могильовської, Мінської, Віленської,
Гродненської та Білостоцької областей, що уро"
чисте відкриття Університету св. Володимира
відбудеться 15 липня ц. р. в день, присвячений
пам’яті св. рівноапостольського кн. Володимира…
[18, с. 309–310]. (Переклад з російської ).

У 1843 р. царським урядом, за активної під�

тримки київського генерал�губернатора, на базі

Київського університету була організована
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робота Тимчасової комісії для розбору давніх

актів, відома нам, як Археографічна комісія. Її

діяльність щодо збереження культурних пам’я�

ток з історії України�Русі важко переоцінити.

Організація збору архівних документів на Воли"
ні у 40–50"і рр. ХІХ ст.

У Волинському державному архіві зберігають�

ся документи, які дають уявлення про те, з якими

труднощами доводилося стикатися на місцях

у справі організації роботи комісії щодо збере�

ження безцінних документів Південно�Західно�

го краю. За початковим задумом, основна «чор�

нова» робота зі збору та опису актових книг

повинна була здійснюватися силами провінцій�

них чиновників. В Указі сенату від 4 квітня 1851 р.,

який став предметом розгляду Волинського

губернського правління, йшлося про остаточний

термін закінчення роботи 1 січня 1852 р. Однак

багато актових  комісій на місцях до роботи

практично не приступили. Як видно з докумен�

тів Волинського губернського правління, актові

комісії були організовані «по Высочайшему

повелению» ще у лютому 1843 р. Однак комісії

ці, крім Житомирської, з об’єктивних та суб’єк�

тивних причин, не діяли «и только в настоящее

время, по случаю воспоследовавшего нового

Высочайшего повеления об окончании действий

Комиссии непременно к 1 числу января 1852 го�

да, открыты, оныя в нескольких городах, но

в Луцке этого даже не предполагалось, потому

что здание, в котором хранится, так называемый

местными чиновниками, неподвижный архив,

во многих местах имея трещины, грозит разру�

шением и опасностью… Губернское правление …

донесение это Луцкой актовой комиссии …

нашло несоответствующим мерам, принятым

к точному исполнению сказанного Высочайшего

повеления и даже обнаруживающим членов ея,

принявших столь холодно распоряжение правле�

ния в беспечности и нерадении к достижению

желаемой цели… поставить все это на вид членам

Луцкой актовой комиссии» [19, арк. 60–60 об.]. 

Губернське правління доручило місцевим

повітовим стряпчим знайти і залучити до робо�

ти кваліфікованих чиновників з розрахунку: по

одному з одного міста, а з повітових судів — по

два. Однак, цього виявилося недостатнім для

нормальної роботи актових комісій. Головна

проблема — брак кваліфікованих фахівців зі

знанням мов, на яких були написані давні акто�

ві книги. Так, у рапорті Луцької комісії йшлося

про те, що «все члены оной комиссии, не зная

древних языков: славянского, латинского и поль�

ского, решительно не могут читать и понимать

писаные на сих языках древним почерком доку�

ментов, коих большая часть составляет Луцкие

акты, и по неимению в уездных присутственных

местах и нигде в тамошних местах способных

к этому делу людей, при всем усердии членов

исполнить Высочайшую Волю, они встречают

решительную невозможность, а потому в допол�

нение к рапорту оной комиссии 6 июля №826,

вновь представляет о том Губернскому правле�

нию и просит распоряжения о командирова�

нии, согласно предложению уездного стряпчего

и других присутственных мест канцелярских

чиновников» [20, арк. 61–61 об.]. 

Окремі аспекти проблеми організації цієї

роботи і цікаві подробиці відкриваються

у рапорті Володимирської актової комісії до

губернського правління, яка доносила про таке:

«…Губернское правление, делая в 1843 году рас�

поряжение о учреждении в каждом уезде зде�

шней губернии комиссии для проверки актовых

книг, предписало действия этой комиссии

открыть со времени прибытия в каждом уезде

губернского стряпчего; как же сей последний до

сих пор не прибыл, то и комиссия не была

открываема и за отсылкою некоторых книг

к генерал�губернатору остается ныне к поверке

и внесению в опись по предписанному порядку

с 1600 года 440 книг, а документов 297 514 их,

коих большая часть … писана на славянском,

латинском и польском языках, а некоторые

акты вписаны даже немецком и французском,

а равно что уездный суд отнесся в городовой

магистрат о присылке в комиссию актов того

магистрата, коих количество еще неизвестно;

между тем в комиссии, находящейся без всяких

способов к действию, не имеется никакого

помещения ни канцелярии, ни переводчика ни

даже необходимых материалов, эта огромность

предстоящих занятий становится еще труднее…

так как самого документа вынуть нельзя, пото�

му что таковые переплетены в книги, шнуро�

ванные и припечатаны Высочайше утвержден�

ною в 1835 году комиссиею…» [21, арк. 64]. Далі

йшлося про необхідність командирування в роз�

порядження комісії «способных писцов» з там�

тешніх присутніх місць, без яких успішна робо�

та комісії була неможлива. 

Зваживши на всі обставини, Волинське

губернське правління 11 травня 1851 р. конста�

тувало, що «в некоторых актовых комиссиях,

а особенно Луцкой и Владимирской, из коих�

в последней действия ныне только открыты,

имеется столько актовых книг, подлежащих

поверке и составлению описей, что при всех

усилия комиссии таковых действий к Высочай�

ше назначенному сроку (до 1 січня1852 року)

окончить не представляется возможным» [22,

арк. 64].

В продовження цієї історії слід згадати про

Указ імператора Миколи І від 2 квітня 1852 р.
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про заснування у Києві Центрального архіву

при Університеті Святого Володимира для дав�

ніх актових книг Західних губерній за попередні

століття, включно до 1799 р. Аналогічні архіви

відкривалися також у Вітебську і Вільно. Цей

указ, доволі великий за обсягом (8 сторінок), по

суті був інструкцією з організації архівної спра�

ви. Відповідно до нього місцевим земським

справникам наказувалося збирати в приват�

них осіб і доставляти до Центрального архіву

Гродські земські книги і, так звані, «местские

(бывшие в местечках Магдебургії) … важные

в археологическом отношении и составляющие

единственные в своём роде материалы для оте�

чественной истории и для дворянских родов…»

[23, арк. 2], які залишалися в містечках, де були

ліквідовані ратуші. Зокрема, наголошувалося на

тому, щоб чиновники обмежувалися збиранням

лише одних оригіналів актових книг. За пунк�

том 8 указу наказувалося складати описи тим

книгам, які продовжують існувати у присутніх

місцях, починаючи з 1800 р. Таким чином,

видно намагання влади не лише зберегти доку�

менти минувшини, а й налагодити порядок збе�

рігання сучасної документації. В умовах гостро�

го дефіциту коштів документ передбачав платні

послуги за користування фондами архіву: «На

возмещение отпускаемых из Государственного

казначейства сумм на устройство и содержание

центральных архивов взыскивается с частных

лиц за каждую выданную из архивов выпись из

актовых книг по 1 руб. 50 коп» [24, арк. 3]. При�

чому, оригінали актових книг не повинні були

видаватися з архівів усім без винятку урядовим

установам і особам.

У подальшому засновані в західних губерніях

комісії для перевірки актових книг були ліквідо�

вані, а зібрані документи передавалися до Цен�

тральних архівів. Волинське губернське пра�

вління 14 січня 1852 р. наказало всім комісіям

«дабы они тотчас прекратив свои действия

и закрыв присутствие обревизованные и необ�

ревизованные книги, акты и документы сдали

по принадлежности в присутственные места

в надлежащем порядке» [25, арк. 3 об.].

За рішенням сенату від 10 квітня 1852 р.,

всім повітовим судам Волинської губернії,

міським магістратам і Олицькій Ратуші наказу�

валося, щоб на давні актові книги, що збері�

галися в них за минулі століття включно до

1796 р., було складено описи у двох примірни�

ках за підписом усіх членів та секретаря. Отже,

у середині ХІХ ст. влада зробила важливий

крок у справі збереження письмових джерел

з історії Південно�Західного краю, які, на

жаль, і досі залишаються малодослідженими

сучасними істориками.

Ставлення до євреїв. Політика, що її проводив

царський уряд щодо євреїв на перших порах,

вирізнялася поміркованістю, однак згодом вона

набула рис відвертого антисемітизму. Причиною

цього стала сукупність економічних, політичних,

релігійних обставин, побутових забобонів, мен�

тальних особливостей свідомості населення

Російської імперії тощо. Свідченням того, що

російська влада формально декларувала рівно�

правність євреїв з іншими народами, стало,

зокрема, «Положення для обревізування євреїв»

від 9 серпня 1804 р., в розділі якого, присвячено�

му  організації громадянського устрою євреїв,

наголошувалося: «…никто не может иметь права

присвоить себе собственность евреев, распола�

гать их трудом, а тем менее укреплять их лично.

Никто не может притеснять, ни даже беспокоить

их в отправлении веры и в общей гражданской

жизни ни словом ни делом, жалобы их и обиды

какого бы рода они не были принимаются в при�

сутственных местах и удовлетворяются по всей

строгости законов вообще для всех подданных

российских установленных» [26, арк. 285]. Поряд

із заходами соціального захисту і певним розши�

ренням політичних прав єврейської спільноти,

що сприяли подоланню її ізольованості, явно

простежувалася лінія на дискримінацію грома�

дян єврейської національності у всіх сферах сус�

пільного життя. Чого вартий, наприклад, указ

сенату 1820 р., який наголошував на тому, «чтобы

христиане не находились в услугах у евреев» [27,

арк. 12–12 об.]. 

Оскільки Волинська губернія значною мірою

була заселена представниками єврейського на�

селення, яке в Російській імперії мало особли�

вий статус, то виникало багато питань, що

потребували регламентації їхньої життєдіяльно�

сті, а відповідно і спеціальних інституцій, які б

опікувалися проблемами єврейських громадян.

Про підвищену увагу до євреїв свідчить факт

утворення у першій половині ХІХ ст. в структу�

рі центральних органів влади Російської імперії

комітету, на який покладалося завдання «рас�

смотреть причины неудовлетворительного сос�

тояния сего народа в России и изыскать спосо�

бы к улучшению его положения». В циркулярі

Київського, Подільського і Волинського ге�

нерал�губернатора від 1 червня 1846 р. за №6

у розділі «Постанови уряду» йшлося про при�

значення при генерал�губернаторах єврейських

інспекторів з числа вчених євреїв, переважно

равинів: «…назначить при каждом генерал�

губернаторе, где дозволено постоянное прожи�

вание евреев, по два инспектора из евреев,

с тем, что число это с разрешения г. Министра

внутренних дел может быть увеличено до 3»

[28, арк. 17]. 
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Першого квітня 1846 р. Київський, Во�

линський і Подільський генерал�губернатор

Д. Г. Бібіков видав наступний циркуляр, в яко�

му містилась постанова уряду «Про заходи

щодо влаштування євреїв», яке мало принци�

пове важливе значення для розуміння місця

і долі цього народу у тогочасній історії. За вис�

новками комітету, євреї, що перебували у Захід�

ному краї імперії, оселялися тут за колишнього

польського правління поступово, залежно від

того, як їх витісняли з країн Західної Європи.

Не отримуючи від польського уряду ні прав

громадянства, ні прав на отримання нерухомо�

сті, вони через це залишалися в залежності від

місцевих господарів і обмежували свою діяль�

ність дрібною торгівлею та шинкарством. Після

приєднання вказаного краю до Росії, йшлося

далі в документі, російський уряд поширив на

євреїв громадянські права на рівні з іншими

народами: дозволив їм вступати в торгові місь�

кі стани з правом участі у виборах та обрання

в члени міського, поліцейського, господарсь�

кого і судового управлінь; дав їм право на

набуття нерухомості; розширив межі їхньої осі�

лості, дозволив їм оселятися у всіх губерніях

Новоросійського краю та Малоросії. Автори

документа не утрималися від нарікань у бік

євреїв щодо способу їх існування «на счет труда

других». Однак найбільший інтерес виклика�

ють заходи уряду щодо адаптації вказаного

народу до суспільства Російської імперії. Так,

уряд вважав корисним вилучити євреїв із за�

лежності від єврейських кагалів і підпорядкува�

ти їх до звичайного міського управління. З

метою ліквідації відмінностей у зовнішньому

вигляді було вирішено з 1 січня 1850 р. заборо�

нити використання національного єврейського

одягу. Євреям пропонувалося влаштовуватися

у такі стани: 1) в купецькому всіх трьох гільдій;

2) в міщанському, з належною осілістю; 3) в це�

ховому, з належним посвідченням про знання

ремесла; 4) в землеробському, з правом влашту�

вання на власних землях. В останніх двох ви�

падках євреям мала надаватися грошова допо�

мога для облаштування господарства, а також

передбачалися такі пільги: а) звільнення на

10 років від сплати всіх податей і грошових

повинностей; б) звільнення на 25 років від рек�

рутських повинностей; в) звільнення від усіх

недоплат за попереднім станом. Для влашту�

вання на цих засадах пропонувався термін до

першого січня 1850 р. Окремо зауважувалося,

що ті особи, які будуть ухилятися від чесної

продуктивної праці, «должны по всей справед�

ливости подвергнуться мерам принудитель�

ным, как тунеядцы и как тягостные и вредные

для общества члены» [29, арк. 11 об.].

Наступного року у циркулярі № 3 від 1 берез�

ня 1847 р. була надрукована постанова уряду

«О носимых евреями цицисах и ярмолках»,

в якому йшлося про таке: «Государь император,

в разрешение возникающих вопросов о том: сле�

дует ли носимые евреями цицисы и ярмолки

считать принадлежностью еврейского платья

и облачать сбором согласно положениям Ко�

митета об устройстве евреев, в 16 день декабря

1846 года Высочайше повелеть соизволил: цици�

сы, как не принадлежащие к наружному платью,

изъять от всякого сбора, установленного за ев�

рейское платье, а ярмолки обложить» [30, арк. 3].

Обмежувалися й економічні права євреїв. Так,

наприклад, відповідно до розпорядження, що

надійшло від Волинського губернського пра�

вління до Ковельського магістрату у 1855 р.,

євреям заборонялося займатися продажем горіл�

чаних виробів у закладах, розташованих на від�

стані двох верст від кордонів міста [31, арк. 93].

Як видно, влада проводила політику еманси�

пації відносно єврейського населення з метою

його інтеграції до російського суспільства,

використовуючи як засоби заохочення, так і при�

мусу. Проте намагання забезпечити безболісну

інкорпорацію цієї національної групи у соціально�

національну структуру імперії не вдалося.

Висновки. Таким чином, період 30�х початку

50�х рр. ХІХ ст. характеризується зусиллями цар�

ського уряду, спрямованими на адміністративну

та правову уніфікацію західних окраїн Російської

імперії, боротьбою з польським культурним

впливом; йдуть пошуки оптимальної моделі

управління з метою більш щільної інтеграції

західних губерній до Російської імперії.
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Автор, піддавши аналізу найпопулярніші нині
теоретичні моделі суспільного розвитку, доходить
висновку, що жодна з них не може бути продук"
тивною для осмислення трансформаційних проце"
сів, що відбуваються в сучасній Україні. На його
думку, доцільним є напрацювання нової моделі, яка
б урахувала особливості суспільних трансформацій
як в Україні, так і в інших постсоціалістичних
країнах, які реально проявилися в процесі економіч"
ного, політичного та іншого реформування.

Ключові слова: трансформація, демократиза�

ція, модернізація, глобалізація.

Анализируя популярные на сегодня теоретиче"
ские модели общественного развития, автор при"
ходит к выводу, что ни одна из них не может
быть продуктивной в осмыслении трансформа"
ционных процессов, которые происходят в совре"
менной Украине. На его взгляд, целесообразным
является наработка новой модели, которая бы
учитывала особенности общественных тран"
сформаций как в Украине, так и в других постсо"
циалистических странах, которые реально про"
явились в процессе экономического, политического
и ин.  реформирования.

Ключевые слова: трансформация, демокра�

тизация, модернизация, глобализация.

The author has analyzed the most popular theoretic
models of social development for today and made the
conclusion that none of the models can be productive for
comprehending the transformation processes which are
going on in present"day Ukraine. In his opinion, it is
necessary to work out a new model that would heed the

peculiarities of social transformations in Ukraine and
other post"socialist countries, which were really display"
ed in the process of economic, political reforming.

Key words: transformation, democratization,

modernization, globalization. 

Сучасні суспільні перетворення в Україні

описуються, як правило, за допомогою термінів

«трансформація», «модернізація» і «глобаліза�

ція». Ці поняття утворюють своєрідну аналітич�

ну «матрицю» сучасних цивілізаційних перетво�

рень та мають своє смислове навантаження.

Найбільш загальним у цьому ряду є поняття

«трансформація», яке й найчастіше вживається.

Під трансформацією розуміють «істотну

структурну переробку систем, яка… перетворює

шляхом зміни зв’язків, відносин, опосередку�

вань... організацію і функції вихідного формоу�

творення. Трансформація є типовим перехідним

процесом… соціальної еволюції» [1, с. 204]. На

думку С. Кримського, цей процес передбачає

прагнення поєднати старі й нові форми. Це —

багатоваріантний шлях, який не виключає

можливості зворотного руху. При цьому, зво�

ротний рух не обов’язково стає негативним.

Трансформації можуть бути поступальними чи

зворотними, системними чи безсистемними.

Поняття ж «керованої трансформації», яке озна�

чає «реформування постсоціалістичного суспіль�

ства в напрямі західноєвропейської парадигми

розвитку» [1, с. 206], дуже близьке до розуміння

модернізації.

Але, як справедливо зауважує М. Михальчен�

ко, різниця між поняттям «модернізація» і по�

няттями «розвиток», «трансформація», «зміна»
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полягає в тому, що вони є «більш нейтральними

стосовно динаміки суспільного процесу, до його

прогресивних тенденцій. Трансформація, зміна,

розвиток можуть бути орієновані на зміну реалій

куди завгодно: уперед, назад, убік, по колу і т. п.»

[2, с. 34�35]. На цій підставі робиться висновок,

що модернізація — це складова більш широкого

процесу цілеспрямованої трансформації.

У політичній сфері трансформаційні проце�

си здійснюються в напрямах формування систе�

ми влади на правовій основі; забезпечення

законодавчого, конституційного розвитку краї�

ни; вдосконалення системи виборів; створення

інституту парламентаризму; реформування

судової системи; формування інституту місце�

вого самоврядування; створення партійної

системи і розвитку політичного плюралізму;

функціонування незалежних засобів масової

інформації; формування нової політичної еліти

тощо. Ці трансформації відображають модерні�

заційну політичну стратегію суспільства — рух

до демократії. Незважаючи на багатоаспект�

ність процесів демократичних трансформацій,

їх слід розглядати як ланки єдиного глобально�

го процесу демократизації, оскільки вони об’єд�

нуються як спробами переходу від недемокра�

тичних форм правління до демократичних, так

і деякими загальними факторами. Демократичні

перетворення є, по суті, процесом руху до від�

критого суспільства з властивими йому плюра�

лізмом у політиці, економіці, культурі, розвине�

ними структурами громадянського суспільства

і правової держави.

Водночас певна смислова «розмитість» по�

няття «трансформація», за умови його застосу�

вання як єдиного інструмента політологічного,

економічного чи соціологічного аналізу, може

суттєво знизити наукову точність. Цей методо�

логічно важливий момент не завжди врахову�

ється при аналізі специфіки соціальних змін,

що відбуваються в Україні. Концентровану суть

цих теоретичних прорахунків М. Михальченко

викладає у таких тезах: «По�перше, сучасне сус�

пільствознавство не виробило специфічної нау�

кової парадигми, яка б дозволила створити хоча

б відкриту (не завершену) теорію трансформації

суспільств. Більшість учених, що працюють

у названій сфері, обмежуються загальновідоми�

ми істинами — всі суспільства трансформують�

ся, напрямки трансформації можуть змінюва�

тись досить різко, є революційні й еволюційні

трансформації, поступальні та зворотні, сис�

темні та безсистемні тощо. По�друге, те, що

видається за теорію трансформації постсоціалі�

стичних країн на Заході, — це скоріше гіпотеза

про трансформацію постсоціалістичних держав

до переважно ринкової організації економіки

і демократичних політичних інститутів західно�

го типу. По�третє, внаслідок руйнування части�

ни державних систем культурного і соціального

забезпечення повинні бути створені нові,

засновані на муніципальному і приватному

інтересі, але регульовані і підтримувані держа�

вою: охорона здоров’я, освіта, пенсійна систе�

ма, система гарантій з безробіття. По�четверте,

всі перелічені вище процеси повинні відбувати�

ся одночасно. Основою такої тези є усталене

в соціології уявлення про системний характер

суспільства і про те, що зміна в якійсь одній

ланці, сегменті суспільства викликає системно

орієнтовані зміни в інших сегментах» [2, с. 35–36]. 

Разом з тим, ці тези часто «не працюють» на

пострадянському просторі. Наприклад, рефор�

мування економіки не супроводжується демо�

кратизацією суспільства, тобто втрачається

демократична сутність процесу трансформації.

Економічні і політичні реформи не вдається

синхронізувати, оскільки кожна з цих змін

можлива тільки в тому випадку, коли вже відбу�

лася інша, тобто вони детермінують одна одну

і виступають у якості власної необхідної пере�

думови. 

Поняття «трансформація» як теоретичний

інструмент аналізу сучасних соціальних змін має

і важливий евристичний потенціал. Оскільки це

поняття є нейтральним стосовно оцінки динамі�

ки суспільного процесу, то воно дає змогу аналі�

зувати не тільки прогресивні його тенденції, але

й увесь спектр тенденцій соціальних змін, які

можуть бути зворотними і незворотними, про�

гресивними і регресивними, революційними

й еволюційними, цілеспрямованими і стихійни�

ми, системними і частковими тощо. Поняття

«трансформація», акцентуючи увагу на саморе�

гульованому і самокоректованому характері

соціальних змін, орієнтує також на аналіз широ�

кого спектра детермінаційних чинників цих

змін — об’єктивних і суб’єктивних, базисних

і ситуаційних, внутрішніх і зовнішніх, керованих

і некерованих, тих, що стосуються цілепокла�

дання, і тих, що стосуються засобів досягнення

визначених цілей тощо. Поняття «трансформа�

ція» доцільно застосовувати й тоді, коли харак�

тер та спрямування процесу соціальних змін ще

не набувають достатньої визначеності, коли сус�

пільство перебуває «на переломі», у стані пере�

ходу від одного суспільно�політичного устрою

до іншого.

Такий евристичний потенціал поняття

«трансформація» був реалізований у теорії тран�

зитології, яка, як спеціальна теорія, інтенсивно

розроблялася в 1970�і роки, особливо у вигляді

теорій «держави перехідного періоду» і «процесу

переходу від капіталізму до соціалізму». У пер�

шому випадку активнішими були західні вчені.

В другому — марксисти, які намагалися не
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тільки обгрунтувати закономірність загальної

трансформації світу від капіталізму до соціаліз�

му, але й представити його як новий зразок сус�

пільного розвитку — переходу від родоплемін�

ного устрою й феодалізму (в Азії та Африці) до

соціалізму, обминаючи стадію капіталізму. 

Однією з найбільш грунтовних спроб роз�

робки теорії «політичного транзиту» можна вва�

жати модель Д. Растоу, який намагався не тіль�

ки доповнити, поліпшити теорію політичної

модернізації, але й перебороти її вади шляхом

ширшого її трактування. Важливим у теоре�

тико�методологічному відношенні стало й те,

що Д. Растоу розмежував «генетичний підхід»

і «функціональний підхід» до політичної модер�

нізації як свідомої і цілеспрямованої трансфор�

мації, акцентуючи увагу на дедалі більшій ролі

перемінних (нових і таких, що розвиваються)

факторів політичної динаміки: «Фактори, що

забезпечують стійкість демократії, не обов’яз�

ково рівнозначні тим, які породили цю форму

устрою політичної системи: при поясненні

демократії необхідно встановлювати різницю

між її функціонуванням і генезисом» [3, с. 5].

Необхідність розмежування цих підходів стала

загальновизнаною в сучасних теоріях політич�

ної транзитології. У цьому контексті слід також

звернути увагу й на те, що, розвиваючи це поло�

ження і застосовуючи його до аналізу трансфор�

маційних процесів в Україні, ми вважаємо за

необхідне наголосити на потребі розрізнення

сил, які забезпечили перехід до демократії, і сил,

які використовують демократію або як ефектив�

ний інструмент влади, або як ширму для не зов�

сім демократичних режимів. Адже в Україні

«одні сили боролися за перехід до демократії,

інші – скористувались цим переходом для ство�

рення переддемократичного режиму, треті –

трансформують цей режим в інтересах кланів,

клік, груп впливу» [2, с. 53].

Ще один важливий теоретико�методоло�

гічний здобуток Д. Растоу – це виокремлення

на підставі порівняльного аналізу Швеції

(1890–1920 рр.) і Туреччини (1940–1960 рр.) трьох

основних фаз перехідної динаміки: 1) підготов�

чої, яка характеризується визріванням конфлік�

ту основних соціальних сил; 2) фази прийняття

рішень на основі розв’язання конфлікту (мир�

ним чи революційним шляхом), коли вироб�

ляється політична формула «великого компро�

місу між основними політичними акторами»

і основних політичних правил демократичної

гри; 3) фази утвердження нових форм спілку�

вання людей і нових демократичних інститутів»

[3, с. 5]. 

Сучасні теорії політичної тразитології кон�

центрують увагу переважно на суспільних тран�

сформаціях, що відбуваються в пострадянських

(постсоціалістичних) країнах. Оскільки Україна

належить саме до таких країн, то слід приділити

більше уваги саме цим теоретичним розвідкам. 

Загальновизнано, що процеси пострадянсь�

ких трансформацій, які спрямовуються на зміну

всієї політичної системи, супроводжуються

інтенсивними структурними змінами, які охо�

плюють реорганізацію політичної влади, основ�

них механізмів її формування і принципів

функціонування, а також появою різних моде�

лей проміжних та нетривалих угод щодо прин�

ципів конкуренції політичних еліт і способів

включення населення у політичні процеси

[4, с. 558]. Водночас до уваги мало береться те,

що суттєві трансформації відбуваються не тіль�

ки в постсоціалістичних країнах. 

Світова економічна криза, що виникла на�

прикінці 2008 року, розвіяла пропагандистські

міфи про те, що в розвинених країнах процвітає

демократія і відбувається сталий економічний

розвиток. Значною мірою міфами виявилися

й твердження про самоорганізуючу роль ринку

та про доцільність невтручання держави в еко�

номіку. Такий розвиток подій актуалізував не�

обхідність вироблення й реалізації нових про�

грам трансформації суспільств. На цих пошуках

зосередились нині зусилля і «вісімки», і «двад�

цятки» економічно розвинених країн, і держав

«третього світу», і постсоціалістичних країн

[5, с. 110–115].

Попри специфіку пострадянських трансфор�

мацій, теоретики політичної транзитології ви�

знають наявність спільних алгоритмів і схожість

її динаміки навіть у країнах з різним рівнем сус�

пільного розвитку. Так, Д. Істон вважає, що

нова політична система складається внаслідок

сукупності змін, що відбуваються на ієрархіч�

них рівнях прийняття рішень (включаючи полі�

тичну організацію суспільства, політичні відно�

сини, політичні процеси, політичних акторів

тощо). На першому рівні приймаються рішення

щодо фундаментальних цінностей («Хто ми

є?»), тобто визначається цивілізаційна, культур�

на, національна і територіальна ідентичності,

які окреслюють кордони національної держави.

На другому рівні приймаються рішення щодо

політичних правил, процедур, конституційного

та інституціонального оформлення системи.

І тільки на третьому (найвищому) рівні, який

грунтується на результатах прийнятих рішень на

попередніх двох рівнях, на думку Д. Істона, реа�

лізується поточна політика: «Хто отримує, коли

і скільки» [6, р. 11]. Саме на цьому рівні здій�

снюється відтворення попередніх двох — поточ�

ний розподіл економічних, соціальних і полі�

тичних ресурсів та всього того, що складає

стратегічний потенціал суспільства, дозволяє

йому динамічно розвиватися і забезпечує легі�
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тимність політичного режиму. Ця легітимність

є показником консолідації та стабільності сус�

пільства.

З Д. Істоном погоджуються й інші транзито�

логи. Як зазначає М. Шаповаленко, «відповід�

но, як традиційній схемі трирівневих змін, …так

і транзитологічних демократичних моделей, що

мають декілька варіацій, що відштовхуються від

класичної моделі Д. Растоу, ця динаміка не

виходить за межі трьох фаз змін. Це: 1) підготов�

ча фаза, в процесі якої загострюються конфлік�

ти між основними соціальними і політичними

силами, на якій досягається згода стосовно

базових цінностей та ідентичностей; 2) фаза

прийняття рішень — досягнення компромісу

між політичними акторами і домовленостей

стосовно правил політичної гри; 3) фаза зви�

кання (закріплення) — утвердження нових

форм спілкування, прийнятих правил гри та

демократичних процедур… і, нарешті, консолі�

дація демократії, тобто рутинізація демократич�

них норм та процедур на рівні як свідомості

основних політичних акторів, так і суспільства

у цілому» [4, с. 559�560]. 

Застосування такого алгоритму структурних

змін до оцінки ситуації в Україні засвідчує, що

наша країна поки що не досягла навіть рівня

прийняття рішень стосовно фундаментальних

цінностей, який передбачає відповідь на запи�

тання «Хто ми є?». І якщо цивілізаційна іденти�

фікація тією чи іншою мірою визначається

твердженням (хоча б декларативним) про євро�

пейський вибір, то культурна і національна

ідентифікація в Україні ще не завершена. Про

що, зокрема, свідчить гострота мовного питан�

ня, суперечливість оцінок історичного минуло�

го, незавершення процесу культурної ідентифі�

кації, певна розмитість ціннісних орієнтирів. 

Невирішення проблем, притаманних першо�

му рівню системних змін, очевидна у невизна�

ченості і навіть суперечливості основних полі�

тичних правил і процедур, в недосконалості

конституційного та інституціонального офор�

млення політичної системи України. 

При визначенні алгоритму системних змін

дослідники звертають увагу на їх тривалість.

Цей чинник в Україні майже не враховується. 

Міф про можливість швидких політичних

і економічних змін, про можливість реалізації

реформ протягом кількох років домінував не

лише в масовій свідомості, а й у середовищі

політичних еліт. Оптимістичними, принаймні

щодо України, виявилися прогнози часової три�

валості докорінних змін і з боку західних полі�

тологів і соціологів. Так, на думку Р. Дарендор�

фа, системні зміни у постсоціалістичних

країнах мали відбутися протягом семи — восьми

років, і їх результатом мало бути завершення

становлення ліберальної демократії. «На кон�

ституційний процес повинно було піти не біль�

ше шести місяців і не більше шести років на

закріплення конституційних норм. Після цього

повинно було відбутися і створення соціального

фундаменту, який би дозволив перетворити як

конституцію, так і економіку настільки, що це

дозволило б їм функціонувати навіть в умовах

шторму. Тобто повинні були бути закладені межі

легітимності, в рамках яких це суспільство і на

цьому базисі могло б витримувати різні еконо�

мічні, соціальні та політичні кризи» [4, с. 562]. 

Досвід України, де протягом дев’ятнадцяти

років незалежності не було створено міцного

конституційного, не кажучи вже про соціаль�

ний, фундаменту, засвідчує, що тривалість

системних змін в країнах, де для них не створе�

но необхідних передумов, буде значно більшою,

ніж десять років. Як зазначає Т. Кузьо, системні

зміни не можуть відбуватися одночасно, і свій

«квадро�транзит» Україна не може пройти за

десять років. Терміном «квадро�транзит» Т. Ку�

зьо визначає «не тільки маркетизацію економіки,

створення демократичної системи і грома�

дянського суспільства, але і набуття незалеж�

ною державою своєї національної ідентичності

з відповідними громадянською, національною

і політичною культурою» [4, с. 562]. В Україні,

до речі, цей процес мав розпочатися практично

з нуля (за Т. Кузьо — «from stratch»). 

Ще один досить реалістичний прогноз щодо

тривалості посткомуністичних трансформацій

належить З. Бжезинському. На всі фази постко�

муністичної трансформації він виділяє від 9 до

30 років. Оскільки здійснений ученим аналіз

послідовності змін у політичній, правовій, еко�

номічній сферах та способів підтримання цих

змін західними країнами може бути сприйнятий

як певний алгоритм (своєрідний «план дій») для

здійснення системних трансформацій і в Украї�

ні, то маємо зупинитися на ньому детальніше

[7, с. 106�110]. 

На думку З. Бжезинського, на першій фазі

трансформацій, яка може тривати від одного до

п’яти років, головною політичною метою

є зміни, а економічною метою — стабілізація.

У політичній сфері за цей час мають бути закла�

дені основи демократії: повинна з’явитися віль�

на преса, зруйнована однопартійна державна

і поліцейська система, виникнути перші демо�

кратичні об’єднання і рухи за зміни. У правовій

сфері має бути усунутий невиправданий дер�

жавний контроль, а в економіці повинна розпо�

чатися лібералізація цін і ліквідація дотацій,

скінчитися усуспільнене виробництво й розпо�

чатися безсистемна приватизація. Допомога

Заходу має спрямовуватися на стабілізацію гро�

шової одиниці і надання термінових кредитів та
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допомоги. Можна вважати, що цю фазу Україна

вже пройшла.

Протягом другої фази, яка може охоплювати

від трьох до десяти років, необхідно досягти

головної політичної мети: перейти від змін до

стабілізації. Економічною ж метою тут має бути

перехід від стабілізації до реформ. У політичній

сфері повинні бути прийняті нова конституція

і виборчий закон, забезпечене проведення

демократичних виборів, впроваджене децентра�

лізоване регіональне самоврядування, сформу�

ватися стала демократична коаліція і політична

еліта. У правовій сфері має бути розроблена

законодавча (нормативна) база відносин влас�

ності і підприємництва, а в економічній сфор�

мована банківська система, здійснена мала

і середня приватизація, має з’явитися новий

клас власників і підприємців. Допомога Заходу

має зводитися до надання інфраструктурних

кредитів і технічної (управлінської) допомоги,

торговельних преференцій та доступу до ринків,

залучення іноземних інвестицій. Очевидно, що

виконання завдань другої фази в усіх сферах

суспільного життя в Україні вже розпочалося,

але ще не завершилося.

Третя фаза може тривати від п’яти до п’ят�

надцяти і навіть більше років. Тут політичною

метою є закріплення змін, а економічною –

стабільне піднесення. В політичній сфері

мають утворитися стабільні демократичні пар�

тії і сформуватися демократична політична

культура. У правовій — формування незалеж�

них судових органів та правової культури.

В економічній сфері необхідно здійснити вели�

ку приватизацію, сформувати капіталістичне

лобі та культуру підприємництва. Допомога

Заходу має набути форми значних іноземних

інвестицій і підтримки вступу країни до ЄС,

НАТО тощо. Завдання третьої фази вже повною

мірою усвідомлені в Україні і визначені як

стратегічний напрям її розвитку. Але їх реаліза�

ція на практичному рівні, за винятком здій�

снення великої приватизації, формування капі�

талістичного лобі, вступу до СОТ та декларацій

щодо руху до ЄС і НАТО, ще не розпочалася.

Особливо далекі від виконання завдання фор�

мування нової політичної, правової та підпри�

ємницької культури.

Такий алгоритм посткомуністичної тран�

сформації не тільки орієнтує на розуміння того,

що системні зміни в Україні ще триватимуть

досить довго і до цього мають бути готові всі,

але й на те, що такі зміни мають відбуватися

в усіх сферах суспільного життя, бути послідов�

ними, взаємоузгодженими та спрямованими не

тільки на інституційні перетворення, а й на

формування у всіх суб’єктів суспільного розвит�

ку нового типу культури. 

Прихильник модернізації України З. Бже�

зинський, як і більшість аналітиків, спокусився

міфами, породженими подіями кінця 2004 року.

Але коли не виправдалися надії на реформатор�

ський потенціал В. Ющенка, оцінки подій

і прогнози щодо трансформацій у нашій країні

стали песимістичнішими. Нині З. Бжезинський

прогнозує нашій трансформації складніший

шлях.

Ще одне положення сучасних теорій транзи�

тології, яке може стати важливим застережен�

ням для України, стосується уявлення про

напрям і незворотність системних змін, що від�

буваються у пострадянських країнах. Якщо

раніше панували уявлення про те, що «усі

поставторитарні і посттоталітарні режими ство�

рять у найближчому майбутньому зрозумілу

модель ліберальної демократії з несуттєвими

національними особливостями; …структурні

передумови демократії (рівень економічного

розвитку, наявність культури, певний рівень

грамотності тощо) не мають значення для її ста�

новлення в сучасних умовах; і, нарешті, як

основа формування нового демократичного

режиму, пакт між елітами» [4, с. 559], то в остан�

ні роки утверджується думка, що «перехід відбу�

вається від певних авторитарних режимів до

невизначеного «чогось іншого». Це «щось»

може бути пов’язане як з установленням полі�

тичної демократії, так і з реставрацією нової,

і можливо, більш жорсткої форми авторитарно�

го правління» [8, р. 3]. І тут аналітики відміча�

ють несприятливі для України тенденції. За

класифікацією Freedom House, Україна віднесе�

на (разом з Киргизією і Росією) до групи країн,

які рухаються назад (відступають) [8, р. 22].

І хоча ця оцінка дещо змінилася безпосередньо

після «помаранчевої революції», вже після

2007 року вона повернулася не попередні «по�

зиції». Це ще раз підтверджує, що демократич�

ний транзит є окремим випадком суспільних

трансформацій, які, як уже зазначалося, «мо�

жуть бути орієнтовані на зміну реалій куди зав�

годно: уперед, назад, убік, по колу». 

Отже для того, щоб системні зміни набули

цілеспрямованості і успішності, вони не тільки

мають бути послідовними — для них неохідно

створити певні передумови. Серед таких пере�

думов важливими є відповідний рівень націо�

нальної єдності і «волі до демократії», а також

реальна боротьба за неї. 

Важливим теоретико�методологічним ін�

струментом для аналізу процесів демократич�

них трансформацій в Україні можуть бути роз�

роблені в теорії транзитології індикатори

демократичної консолідації [8, р. 69]. Для їх

розкриття скористаємося таблицею (табл. 1),

наведеною М. Шаповаленко [4, с. 561].
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За всієї своєї евристичної плідності теорія

транзитології для аналізу трансформаційних

змін, що відбуваються в Україні, скоріше при�

датна для опису реальних процесів, ніж для

вироблення цілісних моделей управління тран�

сформаційними процесами. 

Складність трансформаційних процесів

полягає в необхідності врахування старих і

напрацювання нових моделей суспільного

розвитку, насамперед удосконалення політич�

ної системи та реорганізації політичної влади,

основних механізмів її функціонування, форму�

вання нової політичної еліти та ефективних

способів взаємодії влади з громадськістю.

Зважаючи на те, що в Україні не було створе�

но дієвих соціальних засад для демократичних

перетворень (точніше, вони задекларовані, але

не реалізовані), на сьогодні актуальним залиша�

ється узагальнення досвіду суспільних трансфор�

мацій постсоціалістичних країн і врахування

його в процесі вироблення дієвої національної

політики демократичних трансформацій. При

цьому необхідно взяти до уваги попередній (зде�

більш негативний) досвід модернізаційних про�

ектів у сфері вітчизняної політичної, правової,

економічної системи тощо. Водночас будь�які

демократичні перетворення не матимуть успіху,

якщо вони здійснюватимуться всупереч глобалі�

заційним процесам, якими охоплені практично

всі сфери суспільного життя. 
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Рівень Норми та орієнтації Поведінка

Еліти

Лідери в різних сферах життєдіяльності сус�

пільства вірять в цінність демократії та її

легітимність і вважають, що це найкраща

форма правління. Це знаходить прояв у рито�

риці, ідеології, текстах та символічних жестах.

Лідери партій, організацій і груп інтересів по�

важають право супротивника брати участь

у конкурентній боротьбі за позиції в структурах

політичної влади і не використовують нетоле�

рантну риторику стосовно супротивників.

Організації

Всі політичні партії, групи інтересів, гро�

мадські організації у своїх документах, як

мінімум, не піддають сумніву цінність демо�

кратії та конституційних норм демократії.

Жодна значна політична сила не шукає важе�

лів обмеження демократії, використовуючи

насильство, антиконституційні та антидемо�

кратичні засоби.

Масова

публіка

Більше 70 % населення вважають демократію

більш прийнятною у порівнянні з іншими

формами правління і не більше 15 % віддають

перевагу авторитарній формі правління.

Жодна серйозна антидемократична сила не

має масової політичної підтримки, заклики до

антиконституційних дій не одержують під�

тримки.

Таблиця 1 — Індикатори демократичної консолідації
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У статті аналізуються поняття «політичне
управління» та «публічна політика», їх загальні
риси і відмінності у політичному просторі, обґрун"
товується, що управління як «governance» вия"
вляється більш всеохоплюючим феноменом,
оскільки передбачає не тільки урядові структури,
а й неформальні та недержавні механізми.

Ключові слова: політичне управління, публіч�

на політика, політична відповідальність,

публічний сектор, менеджмент, корпоративне

управління.

В статье анализируются понятие «политиче"
ское управление» и «публичная политика», их
общие черты и отличия в политическом про"
странстве, обосновывается, что управление как
«governance» оказывается более всеобъемлющим
феноменом, поскольку предусматривает не толь"
ко правительственныe структуры, но и нефор"
мальные и негосударственные механизмы.

Ключевые слова: политическое управление,

публичная политика, политическая ответствен�

ность, публичный сектор, менеджмент, корпо�

ративное управление.

In the article a concept «Political management»
and «public policy», their general lines and differences
are analysed in political space, grounded, that mana"
gement as «governance» are more all"embracing phe"
nomenon, as foresees not only governmental structures
but also informal and non"state mechanisms.

Key words: political management, public policy,

political responsibility, public sector, management,

corporate management.

На сьогодні в межах політичної теорії не

існує чіткої позиції щодо визначення меж полі�

тичного управління та публічної політики. Є різ�

ні точки зору з цього приводу. В. Вільсон,

наприклад, наполягав на введенні чіткого розді�

лення цих понять на практиці, вважаючи, що

«ефективне та неупереджене управління є не�

від’ємною частиною повноважної публічної

політики» [Цит. за: 1, 84]. З ним не погоджують�

ся Г. Гайден та Т. Хьюз, які вважають, що на

практиці «управління» не можна вважати відді�

леною й підпорядкованою сферою діяльності:

можна знайти політиків, які виконують адміні�

стративні обов’язки, та адміністраторів, які

беруть на себе політичну відповідальність».

Саме тому Т. Хьюз вважає, розділення цих двох

категорій «міфом».

Не можна не погодитися з Т. Хьюзом та

Я. Яновим, які вважають, що сучасність так

вплинула на перебіг політичних подій, що фак�

тично з практики сфера публічної політики

майже відсторонилася, поступаючись політич�

ному управлінню. На їхню думку, це відбулося

ще й через появу та утвердження управлінських

теорій та зокрема менеджменту, який раніше

асоціювався з приватним сектором, але нині

все частіше застосовується в публічному кон�

тексті. Т. Хьюз доводить, що відбулася «тран�

сформація публічного сектора в розвинених

країнах, яка стерла традиційні відмінності між

публічною політикою та політичним управлін�

ням. Тоді як державні службовці здійснюють

політику, сформовану іншими… замість того,

щоб просто виконувати вказівки, державний

менеджер зосереджується на досягненні резуль�

татів та бере на себе відповідальність за це»

[Цит. за: 1, 85].

Згідно із сучасними трактуваннями держав�

ного менеджменту, зокрема концепції Д. Еллі�

сона, до функцій головного менеджменту нале�

жать: стратегія (встановлення цілей та розробка

плану їх досягнення), управління внутрішніми

компонентами (мається на увазі — власними

працівниками) і управління зовнішніми скла�

довими (іншими частинами своєї організації,

пресою й громадськими органами) [Див.: 1, 85].

У цьому контексті публічна політика повністю

поступається політичному управлінню.

За останнє десятиліття, на думку Р. Роудса,

з’являлися та зникали новомодні слова та терміни

для визначення політичного управління в межах

наукових досліджень західних політологів. По�

перше, вони відрізняють між собою англійські

терміни «management» та «governance». В перекла�

ді обидва слова означають управління, однак,

політичне управління визначається лише термі�

ном «governance». Навіть поверховий розгляд

цього поняття доводить, що термін управління

в сенсі «governance» має декілька тлумачень.
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Сучасне використання цього терміна не

передбачає, що термін управління як «governan�

ce» та уряд як «goverment» — синоніми. Більш

того, управління як «governance» виступає для

демонстрації змін традиційного значення тер�

міна управління через урядові структури —

«goverment». Передбачається, що новий термін

спроможний буде охарактеризувати новий про�

цес управління або мінливий стан права, а також

новий метод управління в суспільстві. Дж. Розе�

нау вважає, що управління (government) як уряд

належить до «діяльності, яка здійснюється офі�

ційною владою», тоді як управління в сенсі

«governance» належать до діяльності, що спира�

ється на спільні, загальні цілі. Тому управління

як «governance» виявляється більш всеохоплюю�

чим феноменом, оскільки передбачає не тільки

урядові структури, а й неформальні та недер�

жавні механізми.

Проаналізуємо еволюцію тлумачень терміна

управління як «governance», оскільки це допо�

може з’ясувати, що саме розуміють зараз під

терміном «політичне управління». На думку

Р. Роудса, існує щонайменше шість різних кон�

текстів використання терміна управління як

«governance»:

— як мінімум втручання держави;

— як корпоративне управління;

— як новий державний менеджмент;

— як «добре управління»;

— як соціо�кібернетична система;

— як мережа, яка самоорганізується [Цит.

за: 2, 52].

Використання терміна управління (governan�

ce) як мінімуму втручання держави перевизначає

ступінь та форму державного втручання, засто�

сування ринкових та квазіринкових механізмів

надання державних послуг. Таке тлумачення

актуалізується під час необхідності скорочення

державних видатків шляхом приватизації. Внас�

лідок приватизації основна функція управлін�

ня — регулювання — заміщується передачею

у власність як пріоритетною формою державно�

го втручання. В результаті уряд створює десять

нових структур управління. Як зазначає С. Стоу�

кер, «якими б не були практичні результати

реформи, ідеологічні вподобання при цьому зву�

чать переконливо та досить часто. Термін управ�

ління як «governance» дозволяє приховати ці

вподобання, іншими словами, служить однією

з форм політичної риторики» [Цит. за: 2, 54].

Управління (governance) як корпоративне

управління було привнесено до політичних

наук зі сфери економіки. Адаптоване до держав�

ного сектора визначення корпоративного полі�

тичного управління має приблизно такий виг�

ляд: «Розвиток таких форм, як обов’язковий

конкурентний тендер, створення дискретних

бізнес�об’єднань всередині одного сектора

ринку та взагалі введення комерційного стилю

управління створює іншу культуру та середови�

ще, яке передбачає відмову від традиційної

етики державних служб і таких цінностей як

незацікавленість у результатах роботи та кон�

тролі» [2, 54�55]. 

Концепція управління (governance) як ново�

го державного менеджменту співвідноситься

з розвитком двох напрямків — менеджеризму та

нової інституціональної економіки. Менедже�

ризм передбачає перенесення методів управлін�

ня з приватного сектора в державний, а нова

інституціональна економіка – впровадження

стимулюючих структур, як, наприклад, ринкова

конкуренція щодо надання державних послуг.

Вона втілюється у скороченні бюрократії, впро�

вадженні значної конкуренції серед служб через

розвиток аутсортингу, квазіринків та уваги до

потреб громадян. До 1988 року менеджеризм

був домінуючим методом управління в провід�

них країнах Заходу, а з 1988 року стали більш

поширеними ідеї нової інституціональної еко�

номіки.

Ідея «доброго управління» (good governance)

в останній час досить часто використовується

у виступах представників Всесвітнього банку

щодо формування політики кредитування країн

«третього світу». Для Всесвітнього банку упра�

вління як governance є «прикладом політичної

влади управляти питаннями загальнодержавної

політики». Термін «управління» в сенсі «gover�

nance» трансформується у «добре управління»

та включає: «..ефективні державні служби,

незалежну судову систему та правову основу для

підписання контрактів, підзвітність адміністра�

ції в розпорядженні державними фордами,

незалежний аудит роботи державних структур,

відповідальність органів законодавчої влади,

повагу до закону та прав людини на всіх рівнях

урядових структур, існування багатопартійності

та вільної преси» [Цит. за: 2, 57].

Л. Лефтуїч виділяє три основні напрямки

використання концепції «доброго управління»:

систематичне, політичне та адміністративне.

Систематичне використання терміна «управ�

ління» як governance ширше, ніж категорія

«уряд» і охоплює всі питання перерозподілу

внутрішніх та зовнішніх, політичних і еконо�

мічних ресурсів. Політичне застосування дано�

го терміна передбачає те, що «держава володіє

легітимністю та владними повноваженнями,

які надані їй згідно з демократичним манда�

том». Адміністративне вживання терміна нале�

жить до ефективності, відкритості, підзвітності

та аудиту державних служб, передбачає бюро�

кратичну компетентність брати участь у роз�

робці дизайну та реалізації відповідних політик
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та їх менеджування в різних державних струк�

турах [Див.: 3]. В цілому, «добре управління»

(good governance) поєднує принципи нового

державного управління з просуванням ідей

ліберальної демократії.

Концепція управління як соціокібернетич�

ної системи може бути представлена як «…взі�

рець або структура, яка виникає в соціально�

політичній системі як «спільний» результат

взаємопов’язаних зусиль всіх акторів, включе�

них в процес управління. Цей взірець не може

бути зведеним до одного актора чи окремої

групи акторів» [Цит. за: 2, 258]. Іншими слова�

ми, результати політичних рішень не є продук�

том діяльності тільки центрального органу

управління — уряду. Йому доводиться взаємо�

діяти з органами місцевого самоврядування,

охорони здоров’я, громадськими організація�

ми, підприємствами приватного сектора тощо.

Д. Куймен вважає, що управління сьогодні

є результатом соціально�політично�адміністра�

тивного втручання та взаємодій, а існуючий

порядок у політичній сфері не продиктований

згори, а виникає в процесі переговорів між

представниками різних структур. «Ці взаємодії

ґрунтуються на визнанні взаємозалежності. Не

існує єдиного актора, державного або приват�

ного, який володіє всіма знаннями та інформа�

цією, що необхідні для розв’язання комплексу

існуючих проблем. Жоден з акторів не володіє

достатнім цілісним уявленням для ефективного

впровадження необхідних методів управління.

Жоден з акторів не володіє достатнім потенціа�

лом бути головним, домінувати в кожній з управ�

лінських моделей» [Цит. за: 2, 4].

Таким чином, сучасні концепції управління,

особливо соціо�кібернетична, все більше свід�

чать про те, що всі актори соціально�політичного

процесу відчувають взаємозалежність. Замість

того, щоб сподіватися на державу або ринок,

соціополітичне управління зорієнтоване на

створення взірців взаємодії, в яких політична та

традиційно ієрархічна система управління

і соціальна самоорганізація стають комплімен�

тарними. Відповідальність та підзвітність роз�

повсюджується на всіх державних і приватних

акторів.

Уряд не є більше основною структурою полі�

тичного управління. Політична система сильно

диференційована. За висловом Н. Лумана, ми

живемо в «суспільстві без центру» або в полі�

центричній державі. Завдання уряду полягають

в наданні можливостей соціально�політичних

взаємодій, стимулюванні множинних та різно�

манітних механізмів розв’язання проблем та

розподілу послуг між декількома акторами. Такі

нові приклади взаємодій існують, наприклад,

у само– або співрегулюючих системах держав�

но�приватного партнерства, кооперативного

управління і сумісної підприємницької діяль�

ності.

Підкреслимо, що така концепція управління

не зводиться до рівня окремої держави провід�

ного західного капіталізму, а поширюється на

весь світ. На думку Р. Роудса, можна говорити

про сучасне управління як про «механізми регу�

лювання, які функціонують ефективно в певній

політичній сфері, навіть якщо вони не наділені

таким правом з боку офіційної влади» [2, 59].

Соціо�кібернетичний підхід відмічає обме�

ження централізованого методу управління,

наголошуючи на тому, що більше не існує одні�

єї незалежної структури управління. На її місці

з’явилася множина акторів, які спеціалізуються

в кожній політичній сфері. Стала реальною

взаємозалежність між різними соціальними,

політичними та адміністративними акторами.

З’явилося усвідомлення спільних цілей, стали

прозорими межі між державним, приватним та

громадським секторами. З’явилися нові форми

діяльності, види втручання та контролю служб.

Найсучаснішою в межах політичних наук вва�

жається концепція нового методу управління

(governance) як мережі, яка самоорганізується.

Структура більшості урядів та систем управління

західними державами була трансформована

з урядових структур управління в систему міс�

цевого самоврядування, яка вміщує складний

перелік організацій, що виникли з державного та

приватного секторів. Міжорганізаційні взаєми�

ни характеризують спосіб функціонування полі�

тичних систем провідних країн світу, а мережі як

їх модель перетворюються поступово в домі�

нантну модель управління державою. Мережі

являють собою високорозвинуту форму соціаль�

ної координації та управління міжорганізаційни�

ми зв’язками, які альтернативні гібриду ринку та

структури й здатні подолати бар’єри державного,

приватного та недержавного секторів.

Держави з федеральною структурою влади, на

думку Р. Роудса, швидше оцінили вагомість

мережевого менеджменту, однак, мережі виявля�

ються загальною характеристикою всіх західних

суспільств, зокрема й унітарних. Один із суча�

сних дослідників політичних систем К. Кікерт

взагалі визначає державний менеджмент як

управління (governance), «комплекс міжорганіза�

ційних мереж». Важливо пам’ятати, що в такому

сенсі доцільно говорити про самоорганізаційний

характер мереж. Отже, самоорганізація означає,

що мережі виявляються автономними і такими,

що самоуправляються.

К. Кікерт описує справи у мережевих систе�

мах управління як «governance»: «контролююча

діяльність уряду обмежена за багатьма параме�

трами: нестача легітимності, складність полі�
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тичних процесів, складність та велика кількість

інститутів, які залучені в політичний процес

тощо. Уряд є тільки одним із багатьох акторів,

які впливають на події в політичній системі, але

не володіє достатньою владою чинити вплив на

інших акторів. Інші соціальні інститути виявля�

ються здебільшого автономними. Вони не кон�

тролюються жодним з акторів, навіть централь�

ним урядом. Вони переважно контролюють

самі себе. Автономія не тільки передбачає сво�

боду, вона також передбачає й відповідальність.

Автономні системи володіють більшим ступе�

нем свободи в самоорганізації. Переривання

регулювання — можливість для уряду перейти

до управління на відстані, намагання перейти

до меншого прямого регулювання та контролю

уряду і до більшої автономії та саморегулювання

соціальних інститутів» [Цит. за: 2, 275]. Тобто,

інтегровані мережі опираються урядовому втру�

чанню та управлінню, розвивають власну полі�

тику та формують своє навколишнє середовище.

Отже, політичне управління найбільш чітко

визначається через англомовне слово «governan�

ce», яке має багато значень, шість з яких автор

роботи, погоджуючись цілком з Р. Роудсом, виз�

начила як пріоритетні і проаналізувала вище.

Наголосимо, що будь�які конструкти створю�

ються з певною долею умовності, але на їх осно�

ві можна вивести певну усереднену концепцію,

яка б відповідала сучасним вимогам суспільного

життя більшості країн світу та України зокрема.

На думку Р. Роудса, в якості такого концепту

можна навести приклад моделі управління, яка

поєднує елементи управління як мінімального

втручання держави, соціо�кібернетичної систе�

ми та мережі, яка самоорганізується. На його

думку, така інтерпретація політичного упра�

вління повинна відповідати певним вимогам:

1. Взаємозалежність між організаціями, участь

в управлінні як державних, так і недержавних

структур. Зміни кордонів держави призвели до

зміни та розмитості меж між державним, при�

ватним та недержавним секторами.

2. Триваючі взаємодії між учасниками мережі

обумовлені потребами в обміні ресурсами та

узгодженні спільних цілей.

3. Подібні ігрові форми взаємодії передбача�

ють довіру та згоду про ухвалення правил гри

між учасниками мережі.

4. Значний ступінь автономії від держави.

Мережі не є підзвітними державі. Вони є таки�

ми, які самоорганізуються. Однак, незважаючи

на те, що держава не займає позицію суверена,

вона може опосередковано намагатися управля�

ти мережами [Див.: 2, 62�63].

Отже, управління в стилі «governance» реле�

вантне більшості провідних європейських полі�

тичних систем, оскільки міжорганізаційні мере�

жі, які схильні до самоорганізації, стали части�

ною самої політичної системи та невід’ємною

складовою сучасної держави. Однак, поширен�

ня міжорганізаційних мереж у політичній прак�

тиці породило виклики самому управлінню. Як

зазначає К. Кеттл, впровадження мережевих

відносин у процес надання громадських послуг

позначився на державних управлінських струк�

турах, знижуючи їх позиції в управлінському

процесі. Деякі автори таку зміну ролі влади та

уряду зокрема називають «спустошенням, або

вихолощуванням держави». «Передача забезпе�

чення числа послуг від державних структур при�

ватним акторам сприяло дивному стану речей,

оскільки державні структури опинилися нагорі

піраміди зі складною системою відносин між

державою та приватним сектором, яку вони уяв�

ляють лише в загальних рисах» [Цит. за: 2, 206].

Таким чином, на основі вищенаведеного

можна зробити такі висновки.

По�перше, управління є особливою соціаль�

ною функцією, яка виникає з потреб самого сус�

пільства як складної системи, схильної до само�

регуляції, і супроводжує всю історію розвитку

суспільства, набуваючи політичного змісту й від�

повідних державних форм у соціально розшаро�

ваному суспільстві. Кожному типу соціальної

організації, кожному конкретно�історичному

суспільству притаманні свій зміст, свої специ�

фічні процеси, форми і методи управління.

По�друге, зміст управління як соціальної

функції виявляється в організуючій діяльності,

що досягається шляхом об’єднання, узгоджен�

ня, регулювання, координації і контролю. Тому

управління — це не механічне об’єднання

зусиль людей, а приведення їх до системи з якіс�

но новими властивостями. Влада в даному разі

виступає як функціональна властивість, іма�

нентна якість соціальної організації, що реалі�

зується через соціальне управління. Це означає,

що управління у царині суспільних відносин

має здійснюватися на основі підпорядкованості

та єдності волі учасників спільної діяльності.

Сукупна воля підпорядковує собі індивідуальні

волі, владарюючий накидає свою волю підвлад�

ному, здійснюючи керівництво діями і вчинка�

ми індивідів, тобто управління людьми.

По�третє, соціальне управління формує пев�

ний порядок діяльності тієї чи іншої спільноти.

Його основне завдання — розробка таких норм

діяльності, за допомогою яких люди успішно

перетворюють світ відповідно до своїх інтересів.

За умов суспільного розподілу праці управління

здійснюється спеціальними людьми — профе�

сійними управлінцями (організаторами, керів�

никами, менеджерами).

По�четверте, соціальне управління має іде�

альну (духовну) природу. Це пов’язане з тим, що
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в якості специфічної форми діяльності воно

розробляє ідеальні (духовні) програми, у відпо�

відності до яких будується життя людей. Будучи

особливою галуззю духовного виробництва,

соціальне управління є функцією специфічних

духовних організацій, що виступають у ролі

органів соціального управління (державних,

партійних, профспілкових, молодіжних тощо).

І хоча діяльність суспільства в цілому має мате�

ріальну природу, управління ним носить ідеаль�

ний характер.

По�п’яте, управління може мати неполітич�

ний та політичний характер. Неполітична

форма соціального управління притаманна пер�

винному суспільству. Політичне ж управління

є атрибутом зрілих суспільств та спрямовано,

перш за все, на впорядкування відносин між

спільнотами і соціальними групами, а також

націями та державними інститутами. 

По�шосте, в сучасному суспільстві соціальне

управління пов’язане з політикою. Але не управ�

ління є відносно самостійним утворенням по�

літики, а навпаки, політичне управління ви�

являється необхідною формою соціального

управління. Для визначення політичного упра�

вління в межах сучасної науки використовують

різні терміни, зокрема «management» та «gover�

nance», але саме останнє найбільш відповідає

дійсності, оскільки належить до діяльності, що

спирається на спільні, загальні цілі. Тому упра�

вління як «governance» виявляється більш всео�

хоплюючим феноменом, оскільки передбачає

не тільки урядові структури, а й неформальні

і недержавні механізми.

По�сьоме, в межах розгляду змісту та форм

політичного управління на сьогодні виділяють

щонайменше шість його концепцій, серед яких

найбільш поширеними і такими, що відповіда�

ють сучасним вимогам суспільного розвитку та

глобалізаційним викликам є концепції управ�

ління як соціо�кібернетичної системи та управ�

ління як міжорганізаційних мереж, що саморе�

гулюються.

За такого підходу управління є результатом

соціально�політично�адміністративного втру�

чання та взаємодій, а існуючий порядок у полі�

тичній сфері не продиктований згори, а вини�

кає в процесі переговорів між представниками

різних структур. Ці взаємодії ґрунтуються на

визнанні взаємозалежності, в них не існує єди�

ного актора, державного або приватного, який

володіє всіма знаннями та інформацією,

необхідними для розв’язання комплексу існую�

чих проблем.

По�восьме, такий підхід до визначення полі�

тичного управління чітко окреслює різницю

між державним управлінням та політичним

управлінням. Останнє є більш широким понят�

тям, оскільки вміщує в себе державне управлін�

ня та громадянське суспільство, приватний сек�

тор тощо.

По�дев’яте, в сучасній концепції політичного

управління як міжорганізаційних мереж, що

саморегулюються, змінюється місце і роль уряду

як провідного актора державної влади. Уряд не

є більше основною структурою політичного

управління. Політична система сильно диферен�

ційована. Завдання уряду полягають у наданні

можливостей соціально�політичних взаємодій,

стимулюванні множинних та різноманітних

механізмів розв’язання проблем і розподілу

послуг між декількома акторами.

По�десяте, сучасні провідні країни Заходу,

які вже мають значний досвід політичного управ�

ління в умовах демократичного розвитку, свід�

чать про те, що в чистому вигляді не існує жод�

ної з концепцій політичного управління. Кожна

країна розробляє свій варіант політичного управ�

ління, але теоретично можна уявити певну уні�

версальну модель, концепт, який би вміщував

усі переваги найкращих досвідів політичного

управління.

В якості такого концепту можна навести

приклад моделі управління, розроблену Р. Роуд�

сом, яка поєднує елементи управління як міні�

мального втручання держави, соціо�кібернетич�

ної системи та мережі, яка самоорганізується.

Така інтерпретація політичного управління

враховує взаємозалежність між організаціями,

участь в управлінні як державних, так і недер�

жавних структур, а взаємодії між учасниками

мережі обумовлені потребами в обміні ресурса�

ми та узгодженні спільних цілей і ґрунтуються

на довірі та дотриманні спільних правил гри.
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Проаналізовано сутність та сучасні аспекти
реалізації принципу конституціоналізму в україн"
ському суспільстві. Визначено чинники, що вплива"
ють на дієвість конституційних положень та норм.

Ключові слова: конституція, конституціона�

лізм, конституційний устрій, верховенство пра�

ва, політична культура.

Проанализирована сущность и современные
аспекты реализации принципа конституциона"
лизма в украинском обществе. Определены фак"
торы действенности конституционных положе"
ний и норм.

Ключевые слова: конституция, конституцио�

нализм, конституционное устройство, верхо�

венство права, политическая культура.

The essence and modern aspects of realization of
a principle of constitutionalism in the Ukrainian socie"
ty is analyzed. Capacity factors the constitutional posi"
tions and norms are defined.

Key words: constitution, constitutionalism, the consti"
tutional device, leadership of the right, political culture.

Однією із найважливіших проблем політич�

ного розвитку сучасної України є незаверше�

ність перехідного етапу демократизації держави,

що повинен привести до створення нової Кон�

ституції, навкруги положень якої мають об’єд�

натися провідні політичні сили. Тільки після

того, коли в суспільстві вирішуються суперечки

щодо Основного Закону, можна говорити про

перехід до наступного рівня розвитку — консо�

лідації шляхом реалізації основних конституцій�

них положень, впровадження демократичних

надбань у практиці повсякденного життя.

Сьогодні в українському суспільстві виникла

надзвичайно складна політична ситуація щодо

функціонування конституційного поля. Як зая�

вив секретар Венеціанської комісії Томас Мар�

керт, «влада в Україні працювала кілька років на

підставі неконституційної Конституції» [1].

Безумовно, це загострює проблему легітимності

владних інститутів, створює підстави для роз�

витку правового нігілізму, руйнування політи�

ко�правової культури населення.

Наявність в українському суспільстві політи�

ко�правової невизначеності, яка приводить до

падіння рівня легітимності Основного Закону

держави, робить актуальним розгляд та визна�

чення сучасної специфіки реалізації принципу

конституціоналізму. Аналіз основних етапів

конституційного процесу міститься в працях

українських учених С. Головатого, І. Гриценка,

В. Журавського. В. Кампо, М. Кармазіної, В. По�

горілка, С. Телешуна, М. Томенка, В. Шапова�

ла, Ю. Шемшученка та ін. Зарубіжні науковці

приділяють увагу проблемі універсалізації кон�

ституційної доктрини. Ці питання розробля�

ються в працях С. Авак’яна, М. Баглая, Є. Вені�

зелоса, Б. Ебзєєва, Д. Цацоса, С. Флогаітіса,

Є. Маганаріса, Д. Фельдмана, Т. Хабрієвої,

К. Хессе, В. Зорькіна, Р. Ромашова, Ю. Тихоми�

рова, В. Чиркіна та ін. Водночас, ще недостат�

ньо дослідженими залишаються сутнісні харак�

теристики та роль конституціоналізму в процесі

трансформації політичної системи України. До

того ж, болючою проблемою конституційного

розвитку є проблема декларативності консти�

туції, яка ніколи не втрачає своєї актуальності,

а в сучасній Україні перетворюється на цен�

тральний аспект політичного розвитку. 

Виходячи з цього, важливими в сучасних

умовах є дослідження таких аспектів конститу�

ціоналізму: 

1) співвідношення української політичної

дійсності та практики реального конституціо�

налізму; 

2) визначення чинників, що впливають на

ефективність та дієвість конституційних норм. 

Конституційна форма правління, пов’язана із

системою ліберальних політичних ідей, виникла

у Західній Європі і США в якості гаранта прав

громадянина на життя та власність, а також на

свободу слова і віросповідування. Прагнучи

забезпечити ці права, творці конституціоналізму

надавали особливого значення обмеженню пов�

новажень кожної гілки державної влади, рівно�

сті всіх перед законом, чесному судочинству та

відділенню церкви від держави. Головними

представниками цієї системи поглядів виступа�

ють Джон Мільтон, Едвард Коук, Томас Джеф�

ферсон, Джеймс Медісон, Томас Гоббс, Джон

Локк, Адам Сміт, Шарль Монтеск’є, Джон

Стюарт Міль, Ісайя Берлін.
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Конституціоналізм як принцип верховенства

права означає обмеження владних повноважень

керівників держави, державних органів та реалі�

зацію цих обмежень з використанням установ�

лених процедур. На думку Дж. Сарторі, консти�

туція не повинна прагнути до всеохоплюючого

регулювання суспільного життя. Головна мета

конституціоналізму — створення раціонального

державного устрою, форми, що структурує та

дисциплінує процеси прийняття державних рі�

шень. Конституції встановлюють, яким чином

повинні створюватися норми, але вони не вирі�

шують і не повинні вирішувати, що встановлю�

ється нормами. Тобто, конституції є насамперед

процедурами, розробленими для забезпечення

контрольованого використання влади [2, с. 191].

Інший відомий фахівець з проблем розвитку

демократичного конституціоналізму Ф. Петтіт

розглядає конституцію як сукупність інстру�

ментів, що використовує республіканська дер�

жава. «Інструменти, що їх використовує респуб�

ліканська держава, повинні якомога меншою

мірою бути придатні для маніпуляцій. Призна�

чені сприяти певним суспільним цілям, вони

мають бути максимально стійкими, щоб їх не

можна було використати свавільно, можливо,

на користь якихось фракційних інтересів... Рес�

публіканські інституції та ініціативи повинні

унеможливлювати маніпуляції, рушієм яких

є примхи індивіда» [3].

Акцент Ф. Петтіта на створенні інституцій,

які не повинні піддаватися маніпулятивним

впливам суб’єктів політичного процесу, є над�

звичайно актуальним для створення конститу�

ційного порядку в державі. Він не тільки теоре�

тично визначає важливість цього чинника, але

й формулює «три загальні умови, що їх має

задовольнити система, яка не піддається мані�

пуляціям. Перша умова полягає в тому, що

система повинна конституювати «панування

права, а не людей»; друга — що система має роз�

поділяти визначені правом повноваження по�

між різних сторін; третя — повинна забезпечи�

ти, щоб право було захищено від волі більшості.

Умова панування права впливає на характер

і зміст законів; умова розподілу повноважень —

на їх функціонування в повсякденному житті,

а умова контрмажоритарності — на способи

легітимної зміни законів» [4].

Умова панування права, на думку названого

автора, має два аспекти. Згідно з першим аспек�

том, закони повинні  набувати певної форми,

або ж, коли висловитись прямо, мають відпові�

дати обмеженням, що їх описали сучасні теоре�

тики верховенства права. Обмеження повинні

бути загальними і застосованими до кожного,

зокрема й самих законодавців; їх слід оприлюд�

нювати й наперед ознайомлювати з ними тих,

до кого їх застосовуватимуть; закони повинні

бути зрозумілі, послідовні і не підлягати постій�

ним змінам. 

На жаль, в Україні спостерігається протилеж�

на ситуація щодо законодавства. Закони прий�

маються невчасно, тексти їх громіздкі та заплута�

ні, піддаються неоднозначним тлумаченням. До

того ж, законодавчі норми є швидкоплинними

і достатньо суперечливими. Тому і українські

громадяни не вважають Конституцію та закони

важливим чинником свого життя. За результата�

ми соціологічних досліджень, 51,8% громадян

України вважають, що відміна політичної рефор�

ми 2004 року ніяк не змінить їх життя [5].

Другий аспект умови панування закону

вимагає: там, де уряд має вибір — діяти на пра�

вовій основі, тобто ухвалювати закони, розгля�

даючи даний випадок, і діяти, вдаючись до захо�

дів, що не мають законодавчої опори, він

повинен завжди віддавати перевагу першому,

принциповому підходові. Постанова, ухвалена

без законодавчої основи, майже завжди визна�

чена сваволею тих, хто її ухвалює, натомість

законами, які спираються на принципи, мані�

пулювати не так легко [6]. Водночас, теоретич�

на та практична цінність конституціоналізму

повинна вбачатися не в тому, що він є механіз�

мом офіційного управління, а перш за все в його

здатності протистояти тоталітарному одержав�

ленню суспільного життя; надмірній концен�

трації влади в одних руках; свавіллю та безза�

конню з боку державного апарату та інших

політичних інститутів; в закріпленні широких

можливостей для активних дій учасників

соціальних відносин; у взаємозабезпеченні їх

прав, обов’язків і відповідальності, в тому числі

і у відносинах громадянина і держави.

Аналізуючи подібні суперечності, американ�

ський політолог Г. Рассел визначив, що у ХХІ сто�

літті виникають специфічні проблеми конститу�

ційного правління в державах, які вже формально

вважаються демократичними. Сучасний фено�

мен «обмеженої демократії» отримав законне

право на існування в значній кількості країн

пострадянського простору. По суті «обмежена

демократія» означає формально демократичну

форму правління, в якій відсутній конституцій�

ний лібералізм [7]. На думку вченого, така форма

є не тільки недостатньою, але й шкідливою,

оскільки містить у собі передумови руйнування

системи прав та свобод людини, зловживання

владою, національної ворожнечі і збройних кон�

фліктів. Розповсюдження демократичних прин�

ципів по всьому світу не завжди означало утвер�

дження конституційних свобод. Ряд політичних

лідерів, що були обрані з використанням демо�

кратичних процедур, використовують свою владу

для обмеження свобод.
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Саме такий режим «обмеженої або керованої

демократії», на думку провідних українських

політологів, створюється в Україні. Зокрема,

В. Фесенко вважає, що «одна з складових тако�

го режиму — адміністративна вертикаль у нас

уже формується, а підконтрольність інформа�

ційного простору — ще однієї складової керова�

ної демократії в нашій країні ще немає…» [8]. 

Такої ж думки дотримується і експерт з вибор�

чого права В. Ковтунець, який зазначає: «Теза

«демократія без демократії» абсолютно чітко

характеризує нинішню ситуацію в Україні. Ми

маємо ситуацію, за якої законослухняний грома�

дянин опиняється у значно гіршій ситуації, ніж

той, хто закон ігнорує» [9]. Висновки науковців

не розходяться з результатами соціологічних опи�

тувань громадян України. Згідно з ними, лише

25% громадян вважають Україну демократичною

державою, а 41% впевнені в зворотному [10]. 

Громадяни України не відчувають правої

захищеності у своїй державі, і це призводить до

подальшого зниження рівня довіри до влади, її

законодавчих органів. У лютому 2010 року

Лабораторією законодавчих ініціатив було про�

ведено замір рівня довіри громадян до Верхов�

ної Ради України та дослідження основних при�

чин  недовіри до парламенту. Отримано такий

результат — цілком не довіряють Верховній Раді

58,2% респондентів. Причини недовіри —

корумпованість депутатів — 46,8%; нездатність

народних обранців ухвалювати рішення, що

спрямовані на розвиток країни, — 32,6%; за�

лежність депутатів від великого бізнесу — 31,2%.

Інша виявлена дослідженням проблема — в пло�

щині такого важливого аспекту діяльності пар�

ламенту, як представництво. Лише 17,5% рес�

пондентів знають депутатів, які підтримують

зв’язки з виборцями. Натомість 51,1% опитаних

ніколи не чули про таких депутатів, а 31,3% —

вважають, що таких депутатів взагалі не існує [11].

Таким чином, можна погодитися з думкою

російського професора, члена�кореспондента

РАН М. Баглая, який проводив порівняльний

аналіз понять «конституція» та «конституціона�

лізм». Він стверджує: «Якщо конституцію

можна розглядати як суму найкращих ідей,

викладених на папері, то конституціоналізм —

це дещо більше, це життя конституції, реаль�

ність, яка може бути й не найкращою» .

Реальний вплив на суспільство створює не

сама конституція, а конституційна система. Ця

система складається, по�перше, зі ставлення

суспільства до конституції, по�друге, зі зразків

поведінки та інститутів, що створені навкруги

конституції. Якщо вказані складові не відпові�

дають конституційним положенням, то і сама

конституція перетворюється на збірку порожніх

декларацій. Згадаємо сталінську конституцію

1936 року, яка формально була на той час найде�

мократичнішою в світі, однак реально консти�

туційна система була зовсім іншою, «конститу�

ціоналізм» являв собою тоталітарну диктатуру.

Важливим є розуміння та сприйняття сус�

пільством цінностей конституціоналізму, а не

декларацій конституції. Конституціоналізм

органічно пов’язаний зі сформованою ним по�

літичною системою, і лише цей взаємозв’язок

дозволяє говорити про реальну демократію .

Конституціоналізм — це сукупність принци�

пів, норм та інститутів, основа конституційної

державності. Походження терміна «конститу�

ціоналізм» пов’язують з визначенням верховен�

ства конституції над іншими правовими актами.

Якщо Конституція є своєрідною мирною уго�

дою, якій передувала довготривала боротьба, то

конституціоналізм — втілення такої «мирної

угоди» на практиці. Конституція являє собою

стратегічний напрямок подальшого розвитку

країни, критерій відбору конкретних методів та

засобів, що можуть забезпечити такий розвиток.

Вона є легітимною основою корегування поми�

лок та відхилень від визначеного політичного

курсу. Конституціоналізм слугує індикатором

ступеня відповідності реального стану держави

та його нормативної моделі, що закріплена

в Основному Законі країни .

У політичному аспекті конституціоналізм

розкривається як особливий характер відносин

між державою і суспільством на основі консен�

сусу, як ідейно�політична доктрина і рух. На

думку Ю. М. Тодики і В. С. Журавського,

«...конституціоналізм у політичному розумінні —

це особливий характер відносин між державою

і суспільством. Він є оформленням суспільної

згоди щодо відповідних цінностей, принципів

і механізмів» [15, с. 5]. 

В. М. Шаповал також вважає, що «... консти�

туціоналізм — це, перш за все, політико�право�

ва ідеологія, інтелектуальні узагальнення, вла�

стиві певному етапу історичного розвитку»,

вказуючи, що разом з тим конституціоналізм

«нерідко сприймають як суспільно�політичний

рух, спрямований на реалізацію відповідних

ідей» [16, с. 17]. У політичному сенсі конститу�

ціоналізм, наголошує М. В. Томенко, «може

розглядатися як політико�правовий інститут,

який уособлює основні правила устрою та взає�

модії держави і суспільства» [17, с.11].

Таким чином, у науці конституціоналізм роз�

глядається як певна теорія і практика управління

публічними справами, що передбачає обмежен�

ня державної та іншої публічної влади на основі

й відповідно до конституції з метою гарантуван�

ня демократичного устрою. Тому конституціона�

лізм охоплює не тільки конституцію, але й прак�

тику, методи й форми її реалізації.
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Спираючись на традиції політико�правової

думки та сучасні наукові висновки, можна

сформулювати декілька сутнісних ознак кон�

ституціоналізму:

— верховенство права, що реалізується в прак�

тиці суспільно�політичного життя;

— похідний характер політичного урядуван�

ня від волі народу;

— правовий характер законодавства держави;

— відповідність практики державного управ�

ління  вимогам правових законів;

— розвинене дієздатне громадянське сус�

пільство, бо конституціоналізм спирається на

активну діяльність освіченого, інформованого

та вільного населення;

— гарантування прав і свобод громадянина

в державі;

— взаємна відповідальність держави і особи

за все, що відбувається в країні;

— реалізація принципу розподілу функцій

державної влади — законодавчої, виконавчої

та судової, їх взаємозв’язок та відносна авто�

номність;

— збереження і відтворення на сучасному

історичному етапі позитивного досвіду, націо�

нальних традицій реалізації ідеї конституціо�

налізму;

— реальність конституційних норм, дієвість

закріплених у ній положень і, в першу чергу,

тих, які стосуються забезпечення прав людини. 

Складність та багатомірність цих ознак дію�

чого конституціоналізму ще раз переконує нас

у слушності висновку Карла Попера, який гово�

рив, що «втілити в життя добре законодавство,

перетворити його на вищу владу в країні ще

складніше, ніж його створити» [18, с.10]. 

Значну увагу науковців привертають чинни�

ки розвитку демократичного конституціоналіз�

му. Д. Растоу, наприклад, стверджує: «Щоб

прийти до демократії, потрібно не копіювати

конституційних законів чи парламентської

практично вже наявної демократії, а бути спро�

можним реально оцінити свої специфічні кон�

флікти й уміння виробити або запозичити ефек�

тивний механізм їх розв’язання» [19]. 

Особливість переходу неоднорідних країн до

демократичного конституційного устрою виді�

ляє А. Лейпхарт. За логікою його концепції,

«такі суспільства потребують певного демокра�

тичного режиму, що наголошує не на опозиції,

а на консенсусі, що радше залучає, ніж відкидає,

й намагається максимізувати певну більшість

замість задовольнитися простою більшістю».

Таким чином, різноманітні еліти, що предста�

вляють інтереси конфліктуючих соціальних

груп, повинні орієнтуватися не на конфлікт,

а на досягнення злагоди з метою демократизації

суспільства. Але ця концепція теж спирається,

перш за все, на збереження єдності країни та

наявність соборних цінностей, ідентичності

в свідомості еліт [20, с.791]. 

Реалізація концепції демократичної консти�

туційної держави значною мірою залежить від

рівня політичної та правової культури населен�

ня країни. Освіченість громадян, їхня глибока

переконаність у тому, що необхідно дотримува�

тися правових установлень — неодмінні складо�

ві успішного здійснення демократичного кон�

ституціоналізму. 

Водночас складна, невизначена соціально�

економічна ситуація в Україні не сприяє утвер�

дженню демократичних цінностей у громадян.

Соціологічні дослідження, що проводилися

напередодні місцевих виборів 31 жовтня 2010

року фондом «Демократичні ініціативи» ім.

Ілька Кучеріва та громадянською мережею

ОПОРА, засвідчили недостатній рівень поваги

до демократичних цінностей та політичної від�

повідальності громадян. Більше 1/5 населення

України заявили про готовність продати свій

голос на місцевих виборах. При цьому 67,7%

респондентів вважають, що не готові здійснити

таку дію, а 2,8% заявили, що продадуть голос за

будь�які гроші, 9,7% — продадуть за достойну

винагороду, а 9% — у тому випадку, якщо все

одно збиралися голосувати за визначеного кан�

дидата. Серед мотивів такого ставлення до влас�

ного права голосу респонденти називали скрут�

не матеріальне становище (42,3%), байдужість

до всіх кандидатів (34,6%), жадібність та пра�

гнення заробити на всьому (15,5%) [21]. 

Таким чином, можна зробити такі висновки:

— сутність політичного конституціоналізму

полягає, передусім, у розвитку й реалізації

на практиці основних положень та норм,

зафіксованих у Конституції держави;

— головне суспільно�політичне призначен�

ня конституціоналізму — створення ра�

ціонального державного устрою, здатного

гарантувати дотримання демократичних

прав і свобод громадян, зафіксованих

у Конституції;

— сучасна політична практика українського

суспільства негативно впливає на реалі�

зацію принципу конституціоналізму, ос�

кільки демонструє неповагу до Конститу�

ції, відсутність консенсусу політичного

класу щодо основних конституційних

положень та їх неухильного виконання;

— для підсилення ролі конституціоналізму

в Україні необхідно розвивати демокра�

тичну політико�правову культуру грома�

дян, кожен має усвідомити власну відпові�

дальність за все, що відбувається в країні.
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У даній статті досліджується поняття «пар"
ламентська республіка». Автор дає визначення
того, якими є основні тенденції еволюції взаємодії
політичних інститутів у рамках такої системи
правління. До їх числа віднесені — посилення вико"
навчої влади за рахунок обмеження повноважень
парламенту та конституційні новації, спрямова"
ні на забезпечення стабільності уряду при збере"
женні основних рис парламентської системи.

Ключові слова: асамблейне правління, «пре�

м’єрська система» «кабінетна система», раціо�

налізація парламентаризму.

В данной статье исследуется понятие «парла"
ментская республика». Автор дает определение
основных тенденций эволюции взаимодействия
политических институтов в рамках такой
системы правления. К их числу отнесены — усиле"
ние исполнительной власти за счет ограничения
полномочий парламента и конституционные
новации, направленные на обеспечение стабильно"
сти правительства при сохранении основных
черт парламентской системы. 

Ключевые слова: ассамблейное правление,

«премьерская система» «кабинетная система»,

рационализация парламентаризма. 

Within the framework of this article a concept «Par"
liamentary republic is probed». An author gives deter"
mination of basic tendencies of evolution of co"opera"
tion of political institutes within the framework of such
system of rule. To their number taken is strengthening of
executive power due to limitation of plenary powers of

parliament and constitutional innovations the govern"
ments directed on providing of stability at the mainten"
ances of basic lines of the parliamentary system.

Key words: assembly rule, the «premier system» is

the «office system», rationalization of parliamentary.

Щодо постановки проблеми у загальному

вигляді. Термін парламентська республіка

є одним із хрестоматійних для політичних наук

і однією із найбільш традиційних, класичних

форм правління в політичній практиці. Відпо�

відно вона є і достатньо дослідженою. Визначе�

ні основні риси парламентської республіки, її

різновиди, сукупність її ознак, інституцій, що

формують її. Детально досліджено досвід функ�

ціонування парламентських республік в окре�

мих країнах. Щодо українських дослідників, то

вони активно дискутують можливості встанов�

лення парламентської республіки в нашій країні,

можливі переваги та вади цієї форми правління,

які можуть бути наслідком її впровадження

в Україні. Оцінки при цьому є діаметрально

протилежними, часто різкими і публіцистич�

ними. Наприклад, Ігор Пукшин вважає, що

«парламентська модель загрожує Україні» [1],

Андрій Юсов висловлює своє ставлення до цієї

форми правління вже в назві своєї статті —
«Парламентський кондом для політичних гіган�

тів» [2]. Розходяться політологи і в оцінці перс�

пектив парламентської системи в Україні. Анто�

ніна Колодій вважає, що «моделі державного

правління з парламентським ухилом мало під�

ходять для України і з політичних, і з історичних

та культурних міркувань» [3]. Юрій Римаренко
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зазначає, що «ми іще не доросли до чистого

парламентаризму» [4], натомість Андрій Єрмо�

лаєв вважає, що «українська політична система

схильна до парламентської моделі» [5], а Дмит�

ро Видрін — що «в майбутньому ми побачимо

в Україні чисто парламентську республіку» [6]. 

При цьому забувається, що парламентська

форма правління не є якимось застиглим кано�

ном. Під впливом політичної практики вона

змінюється і трансформується, знаходячи від�

повіді на нові виклики сучасності. Відтак ми

ставимо собі на меті в даній статті визначити

основні тенденції змін, які відбуваються в зраз�

ках взаємодії політичних інститутів у рамках

парламентської республіки, дослідити, як вирі�

шується питання взаємодії таких інститутів, як

парламент, уряд та президент.

Основний зміст статті. Використання терміна

«форма правління» стосовно парламентської

республіки видається не зовсім правильним.

Зокрема, російські дослідники Н. Сахарова,

С. Паречина та О. Зазнаєва вважають, що фор�

ма правління — це основа формування вищої

державної влади в тій чи іншій політичній

системі, яка буває виборною або спадковою.

Більш коректно з точки зору наукової терміно�

логії, як пише Н. Сахаров, говорити про прези�

дентську, напівпрезидентську, парламентську

системи правління, відрізняючи їх тим самим

від форм правління; при цьому цілком прий�

нятним є традиційне трактування поняття

«форма правління», яка може бути республі�

канською чи монархічною [7; с.3]. Подібну

думку висловлює і С. Паречина, зазначаючи,

що не варто змішувати поняття «форма пра�

вління» та «система правління», оскільки перше

визначає виборні чи спадкові засади формуван�

ня вищої державної влади, а друге — тип спів�

відношення повноважень і взаємовідносин між

вищими виконавчими і законодавчими органа�

ми [8]. Тому в рамках даної статті зміст терміна

«система правління» означатиме тип співвідно�

шення прерогатив органів державної влади. 

За парламентської системи правління вер�

ховна влада належить представницькому зако�

нодавчому органу (парламенту). Він володіє

суверенітетом, який йому делегували виборці

і, спираючись на нього, формує уряд, що є від�

повідальний перед ним. При цьому виключа�

ється втручання парламентаріїв (якщо вони

одночасно не є міністрами) в оперативно�роз�

порядчу діяльність уряду, однак цілком можли�

вою є нормотворчість уряду у сфері виключних

законодавчих повноважень парламенту. 

За парламентської системи правління прези�

дент переважно обирається парламентом (Есто�

нія, Латвія, Молдова, Італія, Ізраїль, Угорщина,

Чехія, Греція та інші). Хоча існують парламент�

ські республіки, в яких президент обирається на

загальних прямих виборах (Австрія, Ірландія,

Португалія). 

Особливою властивістю парламентських

республік є те, що уряд, будучи залежним через

процес свого формування і подальшого функ�

ціонування від законодавчого органу, має

широкі можливості зовнішнього впливу на пар�

ламент, враховуючи можливість його достроко�

вого розпуску. Парламент контролює діяльність

уряду найчастіше шляхом голосувань довіри або

недовіри, голосувань під час затвердження на

посаду міністрів, затвердження державного

бюджету та урядової доповіді про загальні

напрямки діяльності кабінету міністрів на пев�

ний період часу. В інших випадках уряд не

потребує додаткової згоди законодавчого орга�

ну на свої рішення, крім окремих компетенцій,

які чітко регламентуються національними кон�

ституціями. Тобто уряд має значний рівень

автономії у своїй діяльності. 

Найбільш дієвим механізмом контролю за

урядовою діяльністю у парламентських респуб�

ліках є право парламенту на висловлення воту�

му недовіри. Голосування вотуму недовіри від�

бувається у випадку втрати довіри парламенту

до створеного ним уряду. У разі отримання біль�

шості голосів з цього питання уряд змушений

піти у відставку. Практика існування парла�

ментських систем правління демонструє велику

кількість різноманітних форм взаємодії владних

інститутів, що в підсумку дало можливість ви�

значити різновиди цієї системи.

Одну з найбільш відомих та авторитетних

класифікацій парламентських систем правління

запропонував Дж. Сарторі. Він виділяє три різ�

новиди парламентських систем: прем’єрська

(або кабінетна) система англійського типу, при

якій виконавча влада значно домінує над пар�

ламентом; «помірковану» (middle�of�the�way)

формулу партійно�контрольованого парламен�

таризму; асамблейне правління французького

типу (часів Третьої і Четвертої республік), при

якому, за словами Сарторі, «управління прак�

тично неможливе»; [9; с. 101]. Щоправда щодо

останнього, то автором поняття «асамблейне

правління» слід усе ж вважати Д. Верні [10;

c. 39–57, 75–77]. Запропоноване ним «асам�

блейне» чи «конвентне» правління відрізнялося

як від президентської, так і від парламентської

систем правління, хоча й було ближчим до

останнього. Необхідність введення цього

поняття для Верні була зумовлена тим, що він

вважав прототипом парламентського режиму

Вестмінстерську систему і змушений був ввести

додаткове поняття для означення всіх випадків,

що суттєво відрізнялися від цієї системи. За

Вестмінстерською парламентською моделлю
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прем’єр�міністр, який є політичним главою

виконавчої влади, є також головою партії біль�

шості в Палаті Общин парламенту. Він формує

уряд з числа членів партії більшості в парламен�

ті, який несе колективну відповідальність перед

Палатою Общин. Поки зберігається більшість

у парламенті, прем’єр�міністр може розрахову�

вати на ухвалення всіх законопроектів, запро�

понованих його прихильниками, без внесення

яких�небудь змін з боку опозиції. Прем’єр�

міністр несе відповідальність перед парламентом

і повинен зберігати підтримку правлячої партії.

Варіанти Вестмінстерської парламентської сис�

теми використовуються у багатьох країнах,

у тому числі у Канаді, Греції, Ірландії. Проте для

Сарторі подібна система не протилежність,

а один із різновидів парламентської системи

правління.

Подібно до Сарторі виділяє три основні типи

парламентських систем і А. Сайрофф. Порів�

няння 32�х розвинених демократій за період

після Другої світової війни дотепер дало йому

можливість запропонувати свій варіант їх класи�

фікації [11]. Сайрофф у рамках свого досліджен�

ня використав широкий набір змінних, за якими

здійснювалося вимірювання. Він використову�

вав факторний аналіз. Один чинник — це домі�

нування виконавчої влади над парламентом.

Інший чинник — так званий «спаяний» (fused)

парламентський режим — демонструє, наскіль�

ки об’єднані або роз’єднані функції асамблеї

і уряду. В результаті Сайроффом було виявлено

три кластери парламентських систем (по суті,

три різновиди): 1) система домінування кабінету;

2) поляризована система з центральною роллю

фрагментованого парламенту; 3) система «спіль�

ної дифузії влади парламенту і кабінету в проце�

сі ухвалення рішень при працюючому парла�

менті» [11; с.445, 459], тобто, простіше кажучи,

йдеться про збалансовану владу з використан�

ням погоджувальних процедур і кооперативної

стратегії політики.

На його думку, система домінування кабінету

існувала в Австралії в 1946–1982 рр., 1983–1995 рр.

і з 1996 р.; у Великобританії — з 1945 р.; Греції —

з 1974 р.; Канаді — з 1945 р.; Новій Зеландії —

з 1946 р. та ін.; поляризована система з цен�

тральною роллю фрагментованого парламенту

була притаманна Ізраїлю в 1949–1995 рр.;

Ісландії — в 1991 р.; Італії — в 1948–1970 рр.

і з 1971 р. та ін.; система «спільної дифузії влади

парламенту і кабінету в процесі ухвалення рі�

шень при працюючому парламенті» — Німеччи�

ні з 1949 р.; Нідерландам — з 1946 р.; Норвегії —

з 1945 р.; Швеції — в 1948–1969 рр. і з 1970 р.

[11; с.445, 459]. 

Стосовно Великобританії Сарторі використо�

вує поняття «прем’єрська система», а за Сайроф�

фом це «кабінетна система». Подібне тверджен�

ня може бути заперечене, оскільки у Великобри�

танії розвиток умов, що змінилися, і постійно

зростаючих завдань держави майже автоматично

йде в напрямі від правління кабінету (Cabinet�

government) до правління прем’єр�міністра (Pri�

me�ministerial�government). Наприклад, Р. Грос�

сман вважає, що поняття «кабінетне правління»

стає міфом у Великобританії внаслідок того, що

вдатний прем’єр�міністр вдало контролює пар�

тію, парламент та бюрократію: «кращий опис

справжньої системи контролю — це те, що вона

є не кабінетним правлінням, а прем’єр�міністер�

ським правлінням» [12; с. 29–30]. Значення кабі�

нетного правління останнім часом дійсно дещо

знизилося внаслідок ряду обставин, зокрема,

практики ухвалення рішень поза засіданнями

кабінету, наприклад, кабінетними комітетами

(що діють у рамках кабінетної системи) або

використанням неофіційних структур, що від�

брунькувалися від традиційної структури кабіне�

ту. До останніх належать міністерські блоки або

неформальне групування міністрів довкола фігу�

ри прем’єр�міністра.

Такий розвиток подій дійсно наводить на

думку про те, що у Великобританії система кабі�

нетного правління поступається місцем прав�

лінню прем’єр�міністра. Втім, припущення про

кризу кабінетного правління поділяють не всі.

Схильність до прояву особистої ініціативи або

до роботи над основними питаннями політики

в команді спільно з кабінетом міністрів визна�

чається індивідуальними особливостями, ха�

рактером і стилем роботи кожного конкретного

прем’єр�міністра. 

Главам виконавчої влади слід уникати над�

мірної залежності від своїх колег, членів кабі�

нету, оскільки можливі відставки здатні підір�

вати позиції самого прем’єр�міністра. Крім

того, кабінет виконує важливі функції, надаю�

чи провідним членам уряду можливість бути

в курсі ключових політичних питань, формую�

чи в суспільній свідомості образ згуртованого

уряду, що колективно приймає важливі для

країни рішення.

Прем’єрська (за Сарторі) система, як уже

було сказано, отримала своє якнайповніше вті�

лення у Великобританії. У такій системі пре�

м’єр�міністр очолює не лише уряд і всю систему

виконавчої влади, але і повністю контролює

ухвалення рішень нижньою палатою парламен�

ту, оскільки має там найчисленнішу фракцію.

Колегіальний характер діяльності кабінету замі�

нюється пануванням прем’єра. Формуванню

прем’єрської системи сприяють такі чинники,

як проведення виборів за мажоритарною систе�

мою, двопартійна система і жорстка партійна

дисципліна [9; с.104].
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У рамках прем’єрської системи Сарторі виді�

ляє «сильний» (Великобританія) і «слабкий»

види (так звана «канцлерська демократія»

ФРН). Федеральний канцлер ФРН є єдиним

членом кабінету, що обирається парламентом,

і лише він один відповідає перед ним. Ця відпо�

відальність може виявитися у «конструктивному

вотумі недовіри». Цей пункт був свідомо вклю�

чений до Основного Закону на противагу Вей�

марській Конституції. Це повинно протидіяти

тому, щоб опозиційні групи, які одностайні

лише у відхиленні уряду, але не щодо альтерна�

тивної програми, не могли скинути уряд. Більш

того, бундестаг, який хоче висловити недовіру

канцлеру, має водночас усунути канцлера

з допомогою конструктивного вотуму недовіри.

Цей випадок являє собою дещо спрощену, по�

м’якшену версію прем’єрського правління внас�

лідок того, що: а) існує конструктивний вотум

недовір’я; б) парламент призначає лише канцле�

ра, а не весь склад уряду, як це зазвичай буває

в парламентських системах [9; с.107].

Протилежністю прем’єрської системи є асам�

блейне правління, яке характеризується такими

рисами: кабінет не здійснює керівництво легі�

слатурою; влада не об’єднана, а розсіяна і атомі�

зована; партійна дисципліна не існує взагалі або

слабка; прем’єр�міністри і їхні кабінети не

можуть діяти швидко і рішуче; коаліції рідко

долають розбіжності, що виникають, і їх під�

тримка з боку легіслатури завжди невизначена;

уряди ніколи не можуть діяти окремо від парла�

менту [9; с.107]. 

Таким чином, асамблейне правління відріз�

няється перебільшеною роллю парламенту

і зниженням реальної ролі кабінету. Підсумком

такої системи є часті урядові кризи і відставки,

що заважають ефективному функціонуванню

всієї державної машини. Так, у Франції періоду

Четвертої республіки за 12 років змінилося 25

урядів. У неявному вигляді, пише Ж.�Л. Шабо,

до асамблейного режиму тяжіють усі французь�

кі республіки, аж до 1958 р., через укорінену

з часів Революції 1789 р. ідеї: новий режим,

народжений революцією, повинен мати своїм

центром законодавчі збори, бо саме вони про�

тистояли виконавчому апарату абсолютної мо�

нархії [13; с. 163]. Тенденцією історичного роз�

витку Франції, продовжує Шабо, є прагнення

повернутися до всевладдя палати, вибраної

народом. Але через загрозу падіння асамблей�

ний режим у підсумку «кожного разу приводить

до легітимації своєї протилежності — персона�

лізованої, якщо не особистої, влади військового

діяча», якому доручалося завдання порятунку

Республіки [13; с.163]. Реакцією на асамблейне

правління стала така модифікація парламентсь�

кого режиму, як «раціоналізований парламента�

ризм». Концепція «раціоналізованого парла�

ментаризму» була прийнята низкою країн

Західної Європи після Другої світової війни

з метою подолання всевладдя парламенту, що

існувало раніше, урядової нестабільності, впо�

рядкування системи політичних партій [14; с. 506].

«Раціоналізований парламентаризм» — це

сукупність конституційних прийомів і проце�

дур, спрямованих на заохочення стабільності

уряду при збереженні основних рис парламент�

ської системи, включаючи законодавчий кон�

троль за урядовою політикою. Риси цього

поняття можна побачити в системі відповідаль�

ності кабінету, в процедурі формування кабіне�

ту (інвеститурі) і спробах уникнути спонтанно�

го розпуску парламенту. Він характеризується

усуненням автоматичної постановки питання

про довіру при інтерпеляції або відхиленні біль�

шості із запропонованих урядом законопроек�

тів. Збільшується число депутатів, необхідне для

постановки питання про довіру (до 1/5), а також

термін (від 3 до 7 днів) між внесенням питання

про довіру і початком дебатів по ньому. Для

вираження недовір’я необхідна абсолютна (а не

відносна) більшість членів парламенту. Затребу�

ваний урядом вотум довіри, навпаки, голосуєть�

ся прискорено і вимагає простої більшості.

Одним із найдієвіших прийомів «раціоналізова�

ного парламентаризму» є так званий конструк�

тивний вотум. При «раціоналізованому парла�

ментаризмі» уряд, якому виражено недовір’я,

якщо він не бажає йти у відставку, може розпу�

стити парламент. Своє класичне втілення док�

трина «раціоналізованого парламентаризму»

знайшла в Конституції Франції 1958 р.

Третім різновидом парламентської системи

є збалансований режим (у Сарторі — поміркова�

ний), при якому немає домінування ні виконав�

чої влади, ні парламенту. Коаліційні уряди тут

створюються тижнями в результаті напружених

переговорів між різними сторонами, і, будучи

сформованими, кабінети існують досить довго.

Висновки. Підсумовуючи результати викона�

ної роботи, можемо зазначити, що головними

тенденціями в розвитку парламентської системи

правління як парадигми взаємодії політичних

інститутів є: 1) посилення виконавчої влади за

рахунок обмеження повноважень парламенту,

яке отримало назву тенденції переходу «від пар�

ламентаризму до міністеріалізму» та 2) подаль�

шого переходу до «раціоналізованого парламен�

таризму». Конституційне підтвердження першої

тенденції обумовлює порушення принципу поді�

лу влади і простежується в конституціях Франції,

Німеччини, Росії, деяких інших країн. Про кон�

кретні прояви даної тенденції свідчать норми

конституцій, які встановлюють делеговане зако�

нодавство, конструктивний вотум тощо. 
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«Раціоналізований парламентаризм» знахо�

дить свій прояв у конституційних новаціях,

спрямованих на забезпечення стабільності

уряду при збереженні основних рис парламент�

ської системи. 

У підсумку «раціоналізація» парламентариз�

му виявляється в трьох аспектах: 1) створення

складнішої процедури вотуму недовір’я уряду

для забезпечення його стабільності; 2) контроль

уряду за «порядком денним» парламенту, тобто

нав’язування законодавчій асамблеї урядових

законопроектів; 3) введення обмежень на право

окремих депутатів вносити свої законопроекти

на розгляд парламенту [11; с. 448].

Зокрема, парламенти можуть ухвалювати

рамкові закони і «вичерпні» закони не з усіх

питань, а лише за переліченими в конституції;

за решти питань нормативні акти, що мають

силу закону, приймають найвищі органи вико�

навчої влади [15; с. 141].

Помітним є те, що при аналізі політичної

практики країн з парламентськими системами

правління дослідники все частіше розглядають

представницький орган не як самостійний

вищий державний орган, а, по суті, як установу

при уряді, як одне з агентств, що забезпечує

можливості функціонування самого уряду. Вод�

ночас парламент проголошується ними дорад�

чим органом, головне завдання якого полягає

лише в обговоренні дій виконавчої влади

і насамперед уряду, а не в прийнятті політич�

них, державних рішень. На думку таких авторів,

основною функцією парламенту у відповідних

країнах є не законотворчість, а оцінювання

й критика діяльності уряду. Характерним є й те,

що традиційна формула «парламентське пра�

вління», яка нерідко використовується для по�

значення парламентарних форм правління, зде�

більшого поступається своїм місцем таким

формулам, як «правління кабінету (уряду)»,

«правління прем’єр�міністра» тощо [16].
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У статті досліджуються особливості розвит"
ку політичних партій в Україні. Як підтверджує
світовий досвід, важливу роль роль у процесах змін
сучасного світу відіграють політичні партії,
тому також віддзеркалено їх роль у період тран"
сформаційних та модернізаційних процесів.

Ключові слова: політична партія, незалеж�

ність України, демократія, політичний режим,

політична участь.

В статье исследуются особенности развития
политических партий в Украине. Как подтвер"
ждает мировой опыт, важную роль в процессах
изменений современного мира играют политиче"
ские партии, поэтому также показана их роль
в период трансформационных и модернизацион"
ных процессов.

Ключевые слова: политическая партия, неза"
висимость Украины, демократия, политический
режим, политическое участие.

The article deals with the  peculiarities of develop"
ment of the  political parties in Ukraine. As world expe"
rience confirms the important role during changes of
the modern world is played by political parties, there"
fore their role during the period of transformation and
modernization processes is shown. 

Key words: political party, independence of Ukrai"
ne, democracy, political regime, political participation. 

Становлення політичних партій і громадсь�

ких рухів в Україні відбувалося за надзвичайно

складних умов. Український народ, як і насе�

лення всього колишнього Радянського Союзу,

тривалий час жив за умов однопартійності,

коли для визначення могутньої КПРС досить

було написати просто слово «партія», щоб усі

розуміли, про що йде мова. Ця партія�гігант

зрослася із державними структурами й безроз�

дільно панувала в економіці, політиці та ідео�

логії. Шлях до політичного плюралізму в Укра�

їні, що почався  у 1987 р., мав певні етапи.

Спочатку це були дозовані гласність і плюра�

лізм у засобах масової інформації, далі — ство�

рення політичних клубів і неформальних гро�

мадських об’єднань, потім — народних фронтів

(рухів) і, нарешті, партій. На думку С.Назарен�

ка, відродження політичного плюралізму та

багатопартійності у посттоталітарній Україні

бере початок від діяльності дисидентських пра�

возахисних груп і, насамперед, Української

Гельсінської Спілки, які стежили за виконан�

ням гуманітарної частини Гельсінських угод

(1976 р.). З іншого боку, їм назустріч рухалися

громадські союзи та об’єднання, засновані

переважно творчою інтелігенцією протягом

1987–1988 рр.

Умовно можна виділити три етапи форму�

вання багатопартійності в Україні:

1) 1988–1990 рр. — в Україні поширилася ідея

створення масового демократичного руху.

У вересні 1989 р. був створений «Народний рух

України за перебудову». Згодом виникають нові

формування: «Зелений світ» у Львові, Радикаль�

на українська національна партія тощо;

2) з квітня 1990 р. відбувається подальша ра�

дикалізація Руху, створюється Українська рес�

публіканська партія, Партія демократичного

відродження України, Демократична партія

України. У жовтні 1990 р. Верховна Рада Украї�

ни скасувала ст. 6 Конституції УРСР, чим запо�

чаткувала у країні багатопартійність;

3) 1 грудня 1991 р. Україна проголосила не�

залежність, розташування політичних сил у кра�

їні докорінно змінилося. Відтоді починається

третій етап, що характеризується створенням

нових партій за нових умов незалежної України.

У цей час відбувається диференціація політич�

них сил у рамках існуючих партій, об’єднань

і створення нових структур. Загострюється

боротьба навколо питання про місце кожної

партії в політичній системі та їх ставлення до

владних структур (приміром, розкол УРП — тра�

вень 1992 р., Руху — поч. 1993 р.). На парламент�

ській основі відроджується ліва (комуністич�

на) частина політичного спектра. Утворюється

Соціалістична партія на чолі з О. Морозом

(у 1992 р.) та відрожується КПУ під керівниц�

твом П. Симоненка (1993 р.).
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Важливою віхою у формуванні багатопартій�

ності став Закон України від «Про об’єднання

громадян» (1992 р.), деякі статті якого вперше

врегулювали діяльність партій (наприклад, ви�

значення партії, порядок її реєстрації, форми

діяльності, символіка тощо). Із цього моменту

статус партій України став загальнонаціональ�

ним. Більш чітких ознак правове поле діяльнос�

ті українських політичних партій набуло з прий�

няттям 5 квітня 2001 р. Закону України «Про

політичні  партії в Україні». Згідно зі ст. 2 Зако�

ну України «Про політичні партії України»,

політична партія — це зареєстроване згідно із

законом добровільне об’єднання громадян —

прихильників певної загальнонаціональної про�

грами суспільного розвитку, що має своєю

метою сприяння формуванню і вираженню

політичної волі громадян, бере участь у виборах

та інших політичних заходах [1]. Крім Консти�

туції України та вищезазначених нормативно�

правових актів, статус політичних партій в

нашій країні закріплено у «Положенні про

порядок легалізації об’єднань громадян»,

затвердженого Кабінетом Міністрів України 26

лютого 1993 р. та у виборчому законодавстві. 

Політичні партії утворюються та діють тільки

із всеукраїнським статусом. Рішення про ство�

рення політичної партії повинно бути підтрима�

не підписами не менш, ніж 10 тис. громадян

України, які мають право голосу, зібраних не

менш ніж у 2/3 районів та 2/3 областей України.

Реєстрація політичної партії здійснюється

Міністерством юстиції України. Протягом шес�

ти місяців з моменту реєстрації партія зобов’я�

зана створити й зареєструвати регіональні осе�

редки. Партії не можуть мати воєнізованих

формувань. Діяльність політичної партії може

бути припинена тільки за рішенням суду. Член�

ство в партії є фіксованим, для цього обов’язко�

ва наявність заяви громадянина України. Чле�

нами політичної партії можуть бути громадяни

з 18 років, крім суддів, працівників прокурату�

ри, співробітників СБУ, МВС, а також війсь�

ковослужбовців. Не допускається створення

й діяльність структурних підрозділів політичних

партій в органах виконавчої й судової влади,

виконавчих органах місцевого самоврядування,

військових формуваннях, а також на державних

підприємствах, навчальних закладах та інших

державних установах і організаціях. 

Залежно від підходів щодо питання про дер�

жавний устрій і управління, цілей та методів про�

ведення політико�економічних реформ, оцінки

геополітичного положення України сучасні

політичні партії поділяють на чотири групи ідео�

логічного спектра: націонал�радикальну, націо�
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Таблиця 1. — Політико<ідеологічна спрямованість партій України

Політико<ідеологічна
спрямованість Партії України

Партії націонал�

радикального

спрямування

ВО «Свобода», Конгрес українських націоналістів (КУН), Українська консерватив�

на республіканська партія (УКРП), Українська національна консервативна партія

(УНКП) та ін.

Партії націонал�

демократичного

спрямування

Народний союз «Наша Україна», Українська республіканська партія (УРП), Укра�

їнська селянська демократична партія (УСДП), Українська християнсько�демокра�

тична партія (УХДП), Народний рух України (НРУ), Ліберально�демократична пар�

тія України (ЛДПУ), Партія зелених України (ПЗУ) та ін.

Партії

центристсько�

прагматичного

спрямування

Ліберальна партія України (ЛПУ), Народна партія України (НПУ), Народно�демо�

кратична партія України (НДПУ), Селянская партія України (СелПУ), Партія праці

(ПП), Українська партія справедливості (УПС), Партія слов'янської єдності Украї�

ни (ПСЄУ) та ін. 

Партії соціал�

демократичного

спрямування

ВО «Батьківщина», Українська соціал�демократична партія (УСДП), Соціалістична

партія України (СПУ), Соціал�демократична партія України (СДПУ), Соціал�демо�

кратична партія України (об'єднана) (СДПУ(о) та ін.

Партії соціал�

комуністичного

спрямування

Прогресивна соціалістична партія України (ПСПУ), Комуністична партія України

(КПУ) та ін.

нал�демократичну, ліберально�центристську та

соціал�комуністичну (див.табл.1).

Характерною особливістю перехідних сус�

пільств, у тому числі й українського, є певне

відставання у розвитку партійної системи від

аналогів, що існують у розвинутих демократіях.

Більшість українських партологів, серед яких

Д. Арабаджиєв, С. Бабій, В. Базів, Л. Дунаєва,

Б. Козак, В. Журавський пов’язують виникнен�

ня політичних партій як масових політичних



організацій в новітній Україні з чітким ідеоло�

гічним розмежуванням, що утворилося в сус�

пільстві. Вони наголошують на тому, що в укра�

їнській політиці залишаються партії, які мають

чіткий ідеологічний стрижень, організаційне

структурування, відомих лідерів, соціальні про�

грами, громадський авторитет у певних груп

населення. Якщо ж подивитися на результати

парламентських виборів 2002 р., то слід зверну�

ти увагу насамперед на харизматичний ресурс,

який дозволив новоствореному блоку В. Ющен�

ка «Наша Україна» виграти вибори, а блоку

Ю. Тимошенко посісти почесне четверте місце.

Можливо, приклад політиків нової генерації, до

якої можна віднести й В. Ющенка і тим більше

Ю. Тимошенко, надихає багатьох українських

політиків, які створюють «партії під себе» та

намагаються будь�що взяти участь у політичних

процесах України. Головною особливістю суча�

сного етапу партійного будівництва в Україні,

який розпочався після парламентських виборів

у 1998р. і триває дотепер, є істотне прискорення

процесу створення нових партій: їх кількість

з 1998 р. зросла — з 53 до 75 (на 1 червня 1999 р.)

та до 123 на поч. 2003 р. — більше ніж удвічі, але

після перереєстрації станом на листопад 2003 р.

відбулося скорочення політичних партій до 96) [2].

З 2005р. спостерігається нова хвиля зростання

кількості політичних партій в Україні. Якщо на

червень 2005 р. Міністерство юстиції України

зареєструвало 127 політичних партій, то станом

на 1 травня 2010 р. в Україні офіційно зареєс�

тровані 177 політичних партій (див. сайт ЦВК).

Такі тенденції не можна вважати нормальними

з огляду на перспективу справжньої, реальної

демократизації України після Помаранчевої рево�

люції, адже в такій кількості партій надто важко

розібратися пересічному громадянину, який

переймається політикою здебільшого час від часу.

Розглядаючи загалом сучасну, багато в чому

деформовану партійну систему в Україні, необ�

хідно впроваджувати нові наукові категорії, які

б дозволили відділити «зерна від полови».

Нещодавно з подачі Ю. Древаля у політологіч�

ний вжиток увійшло таке поняття як «перцеп�

тивна партійна система» (від англійського per�

ception — сприйняття). За допомогою такого

поняття основна увага концентрується на про�

блемі сприйняття політичних партій з боку

електорату. У цьому зв’язку можна стверджува�

ти, що політичні вибори є головним інструмен�

том визначення перцептивної партійної систе�

ми [3, с. 6] Проте більш точною уявляється інша

категорія — «воутингова партійна система» —

«voting party system» (від англійського voting —

голосувати) або «партійна система, за яку голо�

сують» [4, с. 48]. Адже сприйняття політичних

партій виборцями може бути як позитивним,

так і негативним. Тобто є формальна партійна

система, яка складається з офіційно зареєстро�

ваних політичних партій, а є реальна «воутинго�

ва» партійна система, яку утворює лише невели�

ка кількість політичних партій, за які голосує

електорат. Скажімо, зі 162 політичних партій,

які є сьогодні в Україні, до парламенту на вибо�

рах 2007 р. потрапили 15, в тому числі і в складі

блоків. Тож реальна партійна система, яку знає

та за яку голосує електорат, становить не понад

100 «паперових» партій, а до 20 справжніх пар�

тій, що у десять (!) разів менше номінальної

кількості. Всі інші партії — нікому не потріб�

ний, за великим рахунком, баласт, який лише

дезорієнтує виборців.

Між тим, скорочення політичних партій

в Україні було б позитивним показником по�

збавлення від зайвого баласту. Істотне змен�

шення кількості політичних партій в нашій кра�

їні після виборів до Верховної Ради України та

органи місцевого самоврядування можливе за

умови збільшення прохідного бар’єра до парла�

менту до 4%. Це дозволить поставити надійний

заслін партіям–«карликам» та ефективно вирі�

шити проблему структурування Верховної Ради

і формування політично відповідальної більшо�

сті, яка б забезпечила законодавчу підтримку

курсу Президента та унеможливила  превалю�

вання політичних інтриг над розробкою вкрай

потрібних суспільству законів. Таким чином,

реформа виборчої системи у бік впровадження

пропорційної складової істотно підвищило роль

політичних партій у виборчому процесі і взагалі

у політичному житті України, зробило їх чи не

єдиним дієвим суб’єктом української політики.

Це в стратегічній довгостроковій перспективі

дозволить подолати теперішню ситуацію, коли

з великої кількості політичних партій в Україні

лише деякі цілком відповідають загальновизна�

ним критеріям, що застосовують до таких

структур. Наприклад, кількість членів середньої

політичної партії в Україні у 2–10 разів менша

порівняно із середньою партією у країнах з роз�

винутою демократією, близьких до України за

кількістю населення (Франція, Італія, ФРН).

Загальнонаціональні партії у згаданих країнах

налічують від 200 до 800 тисяч членів [5, с. 31].

Наразі в Україні розпочався якісно новий

етап формування багатопартійності, позаду

залишився певний «рубікон» цього процесу,

коли за деякими партіями через об’єктивні та

суб’єктивні причини не виявилося суб’єктів,

чиї інтереси вони виражають. Політичний

спектр партій здійснює перехід від специфічно�

го національного виміру до загальноприйнятого

в Європі поділу на правих, центр та лівих (поля�
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ризований плюралізм). Однак, за відсутності

політичного конструктивізму у середовищі

політичних партій та нестійкої рівноваги полі�

тичних відносин у цілому існує загроза постій�

ного загострення суперечностей і збурення

пристрастей в українському політикумі. Про�

відні політичні партії України, незважаючи на

всі зусилля, які докладають їхні функціонери

у партійному будівництві, сьогодні ще далекі від

можливості отримати більшість у парламенті та

одноосібно сформувати уряд. 

Щодо політико"режимного аспекту розвит�

ку українських партій слід зазначити таке. Со�

ціально�економічна система, що сформувала�

ся в Україні, на жаль, не сприяє створенню

політичних партій, усередині яких ведеться

чесна і відкрита конкуренція, а сприяє вона

створенню компаній за комерційними інтере�

сами. Сучасні вибори з новими піартехно�

логіями є дорогою процедурою. Наприклад, на

парламентських виборах 2006 року офіційно

політичні партії витратили чималі суми.

Загальний розмір виборчих фондів політичних

партій становив 553,6 млн. гривень, у тому

числі:

— власні кошти партій — 480,4 млн. грн.;

— добровільні внески фізичних осіб — 73,2

млн. грн.

До п’ятірки лідерів 2006 року за розміром

сформованого виборчого фонду увійшли: Пар�

тія Регіонів (112,8 млн. грн.), Блок «Наша

Україна» (74,2 млн. грн.), Народний блок

Литвина (68,9 млн. грн.), Соціалістична партія

України (35,6 млн. грн.), Блок Юлії Тимошенко

(13,6 млн. грн.) [6, с. 12].

Треба зазначити, що це тільки офіційні дані.

Згідно з розрахунками ЦВК, на парламентські

вибори 2007 року витрачено 312 млн. гривень. За

прогнозами експертів, виборча кампанія для пар�

тії, яка намагається подолати 3%�й бар’єр з не�

великим запасом, обійдеться мінімум у 20 міль�

йонів доларів. Політичний простір України,

досліджуваний з ракурсу відносин обміну вла�

дними ресурсами, все частіше розглядається як

ринок, на якому здійснюються торги і комерцій�

ні операції. І через це, здавалося б неможливий союз

політичних опонентів БЮТ і Партії Регіонів у ході

спільного одностайного голосування за проект про

тендерні закупівлі у Верховній Раді, стає можливим.

Це ринок, суб’єктами якого є представники політич�

ної еліти України, що обмінюють одні ресурси на

інші. Ресурсом в акумульованому та персоніфікова�

ному вигляді є політичний капітал. Особливість полі�

тичної еліти України полягає в тому, що вона схильна

до непрямого впливу більшою мірою з боку ділових

кіл, які самі приходять у владу і стають політиками�

депутатами.

Поступово відходить у минуле продаж місць

партійним спонсорам. У середовищі провідних

політичних партій уже давно сформувався свій

прошарок ,«фінансистів», які підтримують пар�

тії на регулярній основі та є їхніми членами.

Тому і ставлення до них, і їхнє місце в списку

особливі. Як мінімум одного спонсора�мільяр�

дера має кожна з трьох політичних сил — лідерів

останніх парламентських виборчих кампаній

(Партія Регіонів, блок «Наша Україна�Народна

самооборона» і Блок Юлії Тимошенко). У 2007 р.

тижневик «Фокус» видав рейтинг 100 найбагат�

ших кандидатів в депутати. У цьому рейтингу

виокремили сотню кандидатів з найвищими

доходами, які були офіційно задекларовані за

2006 рік. У цьому списку опинилися 51 пред�

ставник Партії Регіонів, 22 представники БЮТ,

16 представників НУНС [7]. Треба відмітити,

що політичні спонсори не просто наповнюють

партійні каси, але і займаються конкретними

регіонами. Наприклад, почесний президент

«Укргазбанку» В. Горбаль, який очолював сто�

личний штаб «регіоналів», забезпечував прове�

дення заходів ПР у Києві, а почесний президент

АО «АВЕК і Ко» О. Фельдман відповідав за по�

літику БЮТ у Харкові.

Основна частина витрат у Партії Регіонів при�

падає на власника компанії СКМ Р.  Ахметова,

тож зрозуміло, що 35 % списку ПР у Верховній

Раді — люди Ахметова, серед яких далеко не всі

є професіональними економістами, юристами,

політиками. Основними спонсорами ПР також

є: Б. Колесніков (компанія, «АВК»), колишній

віце�прем’єр А. Клюєв, ряд промисловців:

В. Богуслаєв («Мотор Січ»), В. Ландик («Норд»),

М. Янковський («Стірол»), Л. Клімов («Імекс�

банк»), Г. Скудар (ЗАТ «НКМЗ«), І. Гуменюк

(ЗАТ «АРС»), В. Хмельницький («Київська інвес�

тиційна група»), Н. Мхітарян («Познякижил�

строй»), О. Єдін («Інтер�контакт»).

Першорядні «меценати» Блоку Юлії Тимо�

шенко — К. Жеваго (група «Фінанси і кредит»),

Сергій і Олександр Буряки («Брокбізнесбанк»),

О. Фельдман (концерн «АВЕК»), Т. Васадзе

(«Укравто»), Б. Губський (облгази, агробізнес),

А. Веревський (холдинг «Кернел Груп»), І. Ку�

ровський (ФСК «Житлобуд») та інші. Масована

рекламна кампанія 2007 р. вивела БЮТ на друге

місце за витратами на виборчу кампанію, та

і зараз у блоку немає проблем з фінансуванням.

Блок «НУ–НС» спонсорують відразу два

мільярдери. Це Ігор Коломойський і співвлас�

ник групи «ІСД» колишній секретар Ради нац�

безпеки Віталій Гайдук. Депутатом від цього

блоку є і почесний президент ЗАТ «Оболонь»

О. Слободян. Незважаючи на відсутність у спис�

ках П. Порошенка («Укрпромінвест»), він зали�
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шився близький до «помаранчевої» команди

і тодішнього президента, тому також наповнює

матеріальні резерви блоку. Ще одним крупним

спонсором пропрезидентської сили був власник

компанії «Брінкфорд» Д. Жванія. Частка фінан�

сування лежала і на плечах Олександра Третья�

кова і Миколи Мартиненка. Треба зазначити,

що Комуністична партія України, яка заявляє

про відсутність у своїх списках олігархів, також

не обмежує своє фінансування членськими

внесками. Близько 90% загального бюджету

партії на останніх виборах забезпечував російсь�

кий бізнесмен К. Григоришин [8, с. 87]. У списку

КПУ скандального мільйонера представляє

Є. Мармазов (радник компанії «Група Енергетич�

ний стандарт «Україна», яка належить російсь�

кому підприємцю). Всі парламентські партії

в Україні мають своїх «фінансистів», інакше

в конкурентній боротьбі в ЗМІ за голоси вибор�

ців, без матеріальної допомоги їм не вижити.

Вибори сьогодні не є дієвим та демократич�

ним механізмом при відборі політичних еліт,

якість яких залишає бажати кращого. Партії

сьогодні фактично перетворилися в закриті

«клуби» партійної верхівки, яка самостійно ви�

рішує, кого висувати на виборах, з ким і на яких

умовах укладати політичні союзи, які питання

підтримувати на голосуваннях у парламенті та

місцевих радах. Але вплив фінансово�промис�

лових груп на блоки та партії і сьогодні залиша�

ється значним. Наприклад, виходячи з інтересів

Р. Ахметова, Партія Регіонів тимчасово припи�

нила блокаду парламенту і, окрім голосування

за поправки до закону про прожитковий міні�

мум, була зроблена спроба корегування Госпо�

дарського процесуального кодексу України.

Як бачимо, трансформація політичної систе�

ми України пішла своїм шляхом. Зрештою сьо�

годні ми маємо такий особливий політико�еко�

номічний режим, що ґрунтується на симбіозі

політики та економіки, влади та власності, на

зрощуванні політичної та економічної еліт.

У країнах західної демократії бюрократи, біз�

нес�еліта і політики існують в єдиній системі

взаємного підпорядкування та взаємозалежно�

сті. Політика диктує умови «підлеглій» бюро�

кратії як похідній від політичних інститутів, але

залежить від підприємництва у тій мірі, в якій

останнє забезпечує її фінансову стабільність.

Бізнес�еліта, у свою чергу, не потрапляє в зону

прямого впливу політики, але перебуває в пря�

мій залежності від бюрократії, яка дає санкції на

діяльність підприємців. В Україні ці три компо�

ненти злилися в одне ціле. Не можна бути полі�

тиком, не маючи прямого необмеженого доступу

до фінансових потоків. Неможливо займатися

великим бізнесом без глибоко особистих «полі�

тичних ресурсів» В результаті отримуємо якісно

нову модель, модель повної монополізації окре�

мими групами економічних, політичних і адмі�

ністративних важелів дії.

Основне завдання сучасної влади — розме�

жувати бізнес і політику. Українське законодав�

ство встановлює деякі запобіжники для зро�

щення бізнесових інтересів із політичними.

Зокрема, Закон України «Про статус народного

депутата України» забороняє народним депутатам:

«…займатися будь�якою, крім депутатської,

оплачуваною роботою, за винятком викладаць�

кої, наукової та творчої діяльності, а також

медичної практики у вільний від виконання

обов’язків народного депутата час» (стаття 3.4.) 

«…входити до складу керівництва, правління

чи ради підприємства, установи, організації, що

має на меті одержання прибутку» (стаття 3.6.) [9].

Практика, втім, свідчить, що такі запобіжни�

ки не є достатньою мірою ефективними, щоб

унеможливити чи хоча б істотно обмежити зро�

щення бізнесу та влади. Крім того, і це найва�

жливіше, вони стосуються винятково законо�

давчої влади, обмежуючи участь у бізнесі тільки

народних депутатів. Водночас найбільш нега�

тивним фактором є симбіоз великого бізнесу із

виконавчою владою. Формальна відмова депу�

татів, урядовців та губернаторів від власного біз�

несу нерідко підміняється передачею цього біз�

несу своїм найближчим родичам (дружинам,

дітям), що де�факто не вирішує питання розді�

лення влади і бізнесу.

О. Турчинов вважає, що політичний режим,

який утворився в Україні, можна назвати олігар�

хофренією. Під цією дефініцією вчений має на

увазі як фактично необмежену політичну і еко�

номічну владу вузької групи людей, які не відпо�

відають їх суспільно�політичному статусу,

у поєднанні з необмеженим доступом до націо�

нальних ресурсів, повним ігноруванням держав�

них інтересів, на фоні вкрай мізерних здатностей

до суспільно орієнтованої діяльності [10, с. 130].

На думку американського фахівця Д. Хоффмана,

який написав монументальну працю про

російську олігархію, що якби ці люди (олігархи)

не зробили свою справу, Росія б як і раніше чахла

в умовах безнадійної неефективної адміністра�

тивно�командної системи. Але це з одного боку.

А з іншого, ці люди відстоювали винятково влас�

ні інтереси і зробили найбільшу крадіжку в істо�

рії [11, с. 12]. Зрозуміло, що така характеристика

підходить і для української олігархії, яка ігнорує

інтереси пересічних громадян для досягнення

винятково своїх комерційних цілей.

Таким чином, фактично на сьогодні в Украї�

ні утворився олігархічний режим електоральної
демократії, суть якого полягає в тому, що народ
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обирає на конкурентних виборах політиків, але

потім не має механізмів впливу на їхній курс.

Утворення пропозиції на електоральному ринку

та контроль за політичним процесом перебуває

в руках національної олігархії — представників

крупного національного капіталу. «Олігархія»

і демократія за своєю сутністю є антиподами,

в які б демократичні «шати» не вбирався б цей

режим. Досить звернутися до досвіду латино�

американських країн — доки еліта суспільства

залишатиметься олігархічною за своїм похо�

дженням, а громадськість відчужена від керу�

вання процесами, доти держава залишатиметь�

ся недемократичною.
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У статті розглядаються погляди засновників
ідеї верховенства права та думки вчених — тео"
ретиків і практиків — на зміст та сутність вер"
ховенства права. Охарактеризовано теоретичні
аспекти втілення ідеї верховенства права в пра"
вове і політичне життя суспільства.

Ключові слова: ідея, верховенство права, по�

літика, право, державна влада.

В статье рассматриваются взгляды основа"
телей идеи верховенства права, а также мысли
ученых — теоретиков и практиков — на содер"
жание и сущность верховенства права. Охарак"
теризованы теоретические аспекты внедрения
идеи верховенства права в правовую и политиче"
скую жизнь общества.

Ключевые слова: идея, верховенство права,

политика, право, государственная власть. 

In article the considers the views of the founders
of the idea of rule of law, as well as thought theorists
and practitioners on the content and essence of the
rule of law. We characterize the theoretical aspects of
introducing the idea of rule of law in legal and poli"
tical life.

Key words: the idea, the rule of law, politics, law,

government.

Ідея «верховенства права» є інтегруючим і ле�

гітимуючим ідеалом сьогоднішнього політич�

ного світу, зокрема юридичної та політичної

діяльності. Верховенство права посідає особли�

ве місце в політичній і правовій системах. Вод�

ночас наукова спільнота ще не дійшла згоди

щодо його точного значення, проте викори�

стання терміна є достатньо поширеним і акту�

альним. 

Питання, що пов’язані з ідеєю та реалізацією

верховенства права, стали в центрі уваги науко�

вих досліджень іноземних учених�теоретиків,

таких, як Дайсі А. В., Гаєк Ф., Аллан Т. Р. С.,

українських науковців і практиків Головатого С.,

Козюбри М., Рабіновича П, Стрижака А., Пет�

ришина О., Шевчука С., Шемшученка Ю. та

інших.

Метою статті є спроба з’ясувати зміст та

можливо внести більше ясності в сутність ідеї
«верховенства права», посилаючись та цитуючи

засновників. Об’єктом дослідження є ідея «верхо"
венства права». Предметом є — думки, погляди

засновників ідеї, вчених�теоретиків та практиків —

на зміст і сутність верховенства права.
У «Декларації демократичних цінностей»,

підписаній главами сімома найпотужнішими

світовими демократіями, цей ідеал названо пер�

шим: «Ми віримо у верховенство права, яке

поважає і захищає без страху й упередження

права і свободи кожного громадянина та забез�

печує основу умов, у яких людський дух має

змогу розвиватися вільно і різноманітно» [1].

Поняття верховенства права («The Rule of
Law») міцно увійшло у сферу державної політи�

ки. Зауважимо, що підтримка верховенства

права не є унікальною рисою тільки західних

країн. За верховенство права висловлюються

глави урядів держав, що представляють різні

культури, економічні й політичні системи.

Основною думкою перших осіб держави є те,

що тільки той уряд, що визнає над собою верхо�

венство права, має моральне право вимагати від

своїх громадян виконувати закони [2, с. 9].

Якщо політики високого рівня активно висту�

пають за поширення верховенства права через

політичну діяльність, то теоретики права відмі�

чають ослаблення верховенства права в процесі

його реалізації, а саме в правозастосовчій діяль�

ності органів державної влади.

Щоб зрозуміти це, коротко охарактеризуємо

теоретичні аспекти вказаного явища. 

Двома найвпливовішими теоретиками, що

обстоювали ідею верховенства права, були

видатний конституціоналіст, англієць Альберт

В. Дайсі [A. V. Dicey] та фахівець з політичної

теорії австрієць за походженням, що протягом

тривалого часу жив у Великобританії та США,

лауреат Нобелівської премії з економіки Фрід�

ріх A. Гаєк [F. A. Haek]. 

Дослідження А. В. Дайсі «Вступ до конститу�

ційного права» (1888 р.) містило перше сучасне

формулювання і аналіз верховенства права у лі�

беральній демократичній системі. Дайсі форму�

лює верховенство права у трьох аспектах, що

взаємодіють між собою. Перше і найголовніше
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визначення таке: «Нікого не може бути покара�

но чи законно засуджено особисто чи у майно�

вому сенсі, крім як за певне порушення закону,

встановлене звичаєвим правовим порядком

у звичайних судах країни» [3, с. 110]; другий
аспект верховенства права полягає в тому, що

всі є рівними перед звичайним законом; третій
аспект в якому розкривається глибинна основа

верховенства права, — це наголос на юрисдикції

звичайних судів [3, с. 115]. 

У центрі уваги Дайсі лежить ідея неможливо�

сті здійснення покарання у разі відсутності на

момент діяння закону, що його передбачає.

Здійснення дискреційних повноважень держав�

ними посадовцями, що накладають обмеження

на індивідів, не може відповідати принципам

верховенства права. І далі, за Дайсі, свобода дій

у виконанні владних повноважень і верховен�

ства права є несумісними. Суддя — це просто

засіб проголошення того, що вимагає закон.

Висловлюючи ту саму ідею, суддя Верховного

суду США Маршалл пише, що суди — це просто

інструмент закону, воліти чогось самі по собі

вони не можуть [2, c. 75]. Можна зазначити, що

у поглядах А. В. Дайсі проявляється стурбова�

ність щодо загрози, яку становить для індивіду�

альної свободи і верховенства права адміністра�

тивний апарат держави.

Ф. А. Гаєк у класичній для свого періоду

праці «Дорога до рабства» (1944 р.) визначає

верховенство права як наріжний камінь свобо�

ди. Верховенство права служить свободі, даючи

можливість індивідам знати межі сфери їхньої

діяльності — не заборонене законом, — у яких

вони можуть цілком вільно діяти, як їм завгод�

но, не зазнаючи примусу з боку держави. Клю�

човою складовою цієї свободи є завчасне знан�

ня меж дозволеного. Це виявляється у трьох
аспектах верховенства права: «закони мають
бути загальними, однаково до всіх застосованими
і чітко сформульованими» [4, с. 34]. 

Отже, загальність вимагає того, щоб закони

встановлювалися заздалегідь і не мали на увазі

жодного конкретного індивіда. Однакова засто"
совність вимагає, щоб закони застосовувалися

до всіх без жодних довільних відмінностей щодо

об’єктів. Чіткість формулювань вимагає, щоб ті,

на кого поширюється дія закону, мали можли�

вість передбачити, якими правовими нормами

можуть регулюватися їхні дії і як ці норми

будуть застосовуватися і тлумачитися. Передба�

чуваність є необхідною складовою завчасного

знання, яке уможливлює свободу дії, а отже і

верховенство права.

Ф. А. Гаєк наголошує, що верховенство пра�

ва — це не правова норма, а політичний ідеал,

якого слід досягнути. Верховенство права ефек�

тивне тільки доти, доки законодавець відчуває

свій обов’язок перед ним. У демократії це озна�

чає, що воно не є домінуючим, якщо не являє

собою частини моральної традиції суспільства,

певного спільного ідеалу, незаперечно прийня�

того більшістю. 

Отже, реалізація ідеї верховенства права буде

ефективною тоді, коли вона відповідати висо�

кому рівню політичної культури носіїв держав�

ної, політичної влади, від яких залежить прий�

няття та втілення політичних рішень. Вона

також залежить від ментальності нації і укра�

їнського народу, суспільства в цілому. Такого

суспільства, що свідомо стане відстоювати ідею

«верховенства права» в політичному та правово�

му житті. 

Цікава думка українських учених правознав�

ців з приводу однієї з яскравих конституційних

новел, втілення принципу верховенства права

в правове і політичне життя суспільства.

Юрист та політик С. Головатий у своїй моно�

графії «Верховенство права» запропонував ви�

значення поняття, яке сформульоване Міжна�

родною комісією юристів, як «поєднання

ідеалів і досягнутого на практиці юридичного

досвіду стосовно принципів, інститутів, меха�

нізмів і процедур, які є істотно важливими для

захисту особи від свавільної влади держави і які

надають особі можливість володіти людською

гідністю» [5, с.31]. Як справедливо стверджує

професор М. Козюбра, «у понятті верховенства

права переплітаються правові та політичні,

культурні й етичні мотиви, внутрішньодержав�

ні та міжнародні, національні, цивілізаційні

і загальнолюдські аспекти, наукова істина та

цінності добра і справедливості, досягнення

правової теорії та практичний юридичний дос�

від, правові ідеї і здоровий глузд… що робить

цю категорію досить динамічною і не дозволяє

втиснути її в рамки будь�якої юридичної де�

фініції» [6]. Академік НАПрН України П. Раби�

нович вважає, що «верховенство права — це

панування права у життєдіяльності грома�

дянського суспільства і функціонування дер�

жави, це підпорядкованість держави та її ін�

ститутів правам людини» [7]. Екс�голова

Конституційного Суду України А. Стрижак

переконаний у тому, що «принцип верховен�

ства права необхідно розглядати як правовий,

сучасне розуміння якого сформулювалося під

впливом глобалізаційних, міжнародних та

європейських інтеграційних процесів та який

за своїм змістом є поєднанням низки критеріїв

(вимог), які хоча і різняться за своєю формою

нормативно�правового опосередкування у на�

ціональному законодавстві, проте покликані

забезпечувати примат прав та свобод, законних
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інтересів людини і громадянина у суспільстві,

верховенства конституції в системі актів зако�

нодавства країни та передбачуваність законів

і дій органів державної влади» [8]. 

На думку Браяна Таманага, розбудова тра�

дицій верховенства права триває століття. Про�

тягом усієї історії життєво важливою складо�

вою цього процесу було те, що державні

посадовці і суспільство в цілому приймали та

вважали самоочевидними цінність і необхід�

ність верховенства права [2. c. 163]. Фундамен�

тальною вимогою верховенства права є мо�

ральна виправданість: примус влади повинен

ґрунтуватися на відповідному, послідовно вті�

люваному баченні суспільного блага. Врешті�

решт, верховенство права є врядуванням розу�

му… [9, c. 367].

Отже, верховенство права — поняття багато�

гранне, глобальне і принципове для правової та

політичної систем. Дати універсальне визна�

чення сьогодні доволі складно і відповідально,

але досліджувати це явище без сумніву потріб�

но. Основою розуміння верховенства права є виз"
нання основоположних, а саме природних прав та
свобод людини. Цей ідеал і конституційний

принцип, вважаємо, повинен стати імператив�

ною нормою як для політиків, так і юристів

у процесі їхньої діяльності.
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На сучасному етапі політичного розвитку
України виникає потреба у дієздатних інститу"
тах громадянського суспільства, які можуть
виступати стабілізаційним чинником політичної
системи. На основі здійсненого аналізу зроблено
спробу визначити специфічні риси інституціона"
лізації громадянського суспільства в процесі
модернізаційних змін сучасної України. 

Ключові слова: громадянське суспільство,

політична система, політична модернізація.

На современном этапе политического разви"
тия Украины возникает необходимость в дееспо"
собных институтах гражданского общества,
которые могут выступать стабилизирующим
фактором политической системы. На основании
проведенного анализа определены специфические
черты институционализации гражданского об"
щества в процессе модернизационных изменений
современной Украины.

Ключевые слова: гражданское общество,

политическая система, политическая модерни�

зация.

At the present stage of political development of
Ukraine there is a necessity for capable institutes of the
civil society which can act as the stabilizing factor of
political system. On the basis of the carried out analy"
sis specific features of development of the civil society
are determined during modern changes in Ukraine.

Key words: civil society, political system, political

modernization.

Громадянське суспільство як цілісний фено�

мен виникає на певному етапі історичного

розвитку суспільства. Основними передумова�

ми його формування є наявність індивідів, які

мають фундаментальні громадянські права

і свободи; існування в соціальному просторі

вільних від прямого державного втручання

сфер, необхідних для створення таких інститу�

тів; наявність у громадянському середовищі

ідей злагоди, плюралізму, толерантності, вза�

ємоповаги, які мають стати основою об’єднан�

ня людей, мотивом їхньої участі у громадсько�

політичному житті. 

Створення політико�правових умов надає

можливість об’єднанням громадян брати участь

у суспільно�політичній діяльності, а згодом —

інституціоналізуватися. Метою даної статті є роз�

криття специфіки здійснення інституціоналі�

зації громадянського суспільства в умовах

політичної модернізації в сучасній Україні.

Інституціоналізація громадянського суспіль�

ства відбувається в рамках процесу модерніза�

ції, тобто комплексу соціальних, економічних,

політичних, культурних, інтелектуальних тран�

сформацій, які на відміну від традиційного,

ведуть до формування сучасного суспільства. Із

набуттям незалежності в Україні відбувається

своєрідний перехідний період від тоталітарного

політичного режиму до демократичного. У цьо�

му сенсі актуальність і значущість теорії модер�

нізації для політичної науки полягає в тому, що

дозволяє співвіднести сьогоднішні проблеми

з досвідом та загальним напрямком цивіліза�

ційного процесу, знайти точки відліку для ви�

значення конкретних шляхів демократизації.

В українській політичній науці ці питання дос�

ліджують В. Бебик, В. Горбатенко, Г. Зеленько,

А. Колодій, М. Михальченко, Ф. Рудич, Г. Щед�

рова та ін. 

Розвиток теорії модернізації та розгляд її з точ�

ки зору цивілізаційного підходу сприяє диферен�

ціації самого поняття «модернізація». У рамках

сучасної ліберальної теорії виділяють два історич�

ні типи модернізації — первинну та вторинну.

Первинну модернізацію можна охарактери�

зувати як теоретичну конструкцію, в якій вона

органічно одночасно проводиться і згори, і зни�

зу. Ці обопільні процеси охоплюють усі сфери

життя суспільства та не порушують поступо�

вість розвитку держави. Первинна модернізація

включає різноманітні зміни, які супроводжують

період індустріалізації і виникнення капіталізму

в окремих країнах Західної Європи й Америки.

Її пов’язують з руйнуванням колишніх, перш за

все, успадкованих традицій та традиційного

укладу життя, проголошенням і реалізацією рів�

них громадянських прав, становленням демо�

кратії.
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Головна ідея первинної модернізації полягає

в тому, що передумовою й основою її здійснен�

ня є індивідуальна свобода й автономія людини,

поширення сфери її прав. Вона знаходить своє

відображення у більшості концепцій грома�

дянського суспільства і відповідає сучасним

устремлінням України.

Вторинна модернізація охоплює зміни, які

відбуваються в державах, що розвиваються

в оточенні вже високорозвинених держав�су�

сідів та копіюють їх позитивний досвід. Причи�

нами вторинної модернізації є вплив розвине�

них держав, конкуренція, що загострилася, або

навіть загроза втрати економічної і політичної

незалежності. У кожному разі такий вплив

виявляється для модернізацій цього типу вирі�

шальним, вони розглядаються як зразки для

копіювання. У цих випадках процеси змін, що

відбуваються в основних сферах громадського

життя, різко дисонують один із одним. Вторин�

на модернізація характеризується й тим, що

одні сфери громадського життя вириваються

далеко вперед (у напрямку до найбільш розви�

нених держав), а інші — перебувають у занепаді.

Тому вторинна модернізація має одну перевагу

порівняно з первинною: можна врахувати дос�

від розвинених держав — першопрохідців та

уникнути багатьох типових помилок.

Тим не менше, найбільший інтерес у науко�

вій літературі викликають концепції та погляди

на модернізацію колишніх соціалістичних країн

або тих, які позбулися диктатури. Цьому прис�

вячена, на наш погляд, найбільша кількість

наукових публікацій, що дозволяє окремим дос�

лідникам заявляти про відродження ідеї грома�

дянського суспільства [2; 5; 7; 8]. Деякі з авторів

вважають за необхідне ввести термін — «третин�

на модернізація», яка визначається ними як

перехід до сучасних індустріально розвинених

або середньорозвинених країн. Але їм властиве

збереження багатьох рис колишньої політичної

та ідеологічної систем, що гальмує сам процес

суспільних перетворень. 

Звертаємося до думки щодо відродження ідеї

громадянського суспільства, яку висловили

Е. Арато і Дж. Коен у відомій праці «Грома�

дянське суспільство і політична теорія» (2003 р.).

На їхнє переконання, процес відродження гро�

мадянського суспільства та визволення від

панування авторитарної держави починається

з етапу лібералізації, тобто відновлення і поши�

рення втрачених прав людини, та закінчується

етапом демократизації, утвердженням принци�

пу громадянськості і соціальної участі в полі�

тичній галузі. У перехідний період від диктатури

до демократії вони виділяють також такі стадії,

як початок ініціювання, консолідацію або мобі�

лізацію і закінчення. Різним стадіям формуван�

ня громадянського суспільства має відповідати

й різна стратегія. Еволюційна стратегія передба�

чає поступовий перехід до демократії по мірі

становлення громадських спілок і асоціацій, які

виконують роль «посередників» між приватною

сферою та державою. 

На нашу думку, Україна обрала саме таку

стратегію. Як зазначає український науковець

М. Михальченко, на сьогодні постають три

головні завдання розвитку держави «…модерні�

зація інституціональної структури в Україні;

стабілізація соціально�групової структури на

базі розвитку «середнього класу» та активізація

людського потенціалу» [7]. Тому дані завдання

пов’язані одне з одним, у цьому сенсі інститу�

ціональні зміни являють собою зовнішній бік

процесу модернізації, структурні зміни суспіль�

ства, збільшення середнього класу.

Однак установлення демократії Е. Арато

і Дж. Коен пов’язують, перш за все, із активною

участю громадян у вирішенні політичних пи�

тань, появою механізмів контролю над постав�

торитарною державою за допомогою інститутів

громадянського суспільства, а саме — системи

виборів і представництва інтересів, соціального

тиску та громадської думки.

У представлених концепціях модернізації

можна виділити такі особливості формування

і розвитку як громадянського суспільства в ціло�

му, так і окремих його інститутів. Громадянське

суспільство визначається як таке, яке приходить

на зміну традиційному суспільному впорядку�

ванню; або як суспільство, яке виходить із суча�

сного стану та вбирає в себе всі властиві йому

риси. В обох випадках — це не різні типи, а лише

різні фази або стадії існування та розвитку грома�

дянського суспільства. 

На нинішньому етапі в усіх сферах життя сус�

пільства співіснують та взаємодіють досучасні,

сучасні й постсучасні системи розвитку суспіль�

ства. Найбільш розвинені в економічному, полі�

тичному й культурному відношеннях країни

Заходу являють постсучасний етап розвитку сус�

пільства. Значна частина країн, зокрема й Укра�

їна, перебувають на сучасній стадії розвитку або

на етапі переходу до неї. Так звані країни

«третього світу» належать за даною типологією

до просучасних форм суспільства, в яких у гро�

мадянському суспільстві тільки зароджуються

його інститути. Тож, як бачимо, статус грома�

дянського суспільства на різних фазах його істо�

ричного розвитку є різним. У постсучасному

суспільстві утверджується його повне пануван�

ня, при цьому держава стає лише одним із

суб’єктів і учасників політики поряд із іншими

автономними суб’єктами. Одночасно із поши�

ренням сфери впливу громадянського суспіль�

ства та зміцненням його статусу як основного
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суб’єкта інституціональних змін на етапі постсу�

часності відбувається глобалізація інституціона�

лізації. У сучасному суспільстві держава продов�

жує бути арбітром та єдиним координаційним

центром, хоча й не такою мірою, як у традицій�

них суспільствах. Тому можемо розглядати гро�

мадянське суспільство як творіння сучасної

цивілізації, яке породжене всім ходом її історії.

Багато дослідників підкреслюють наявність

факту глобалізаційних впливів на інститути гро�

мадянського суспільства. Так, на думку Е. Гід�

денса, національна держава, яка панувала рані�

ше, відходить у минуле, й виникає глобальна

суспільна система. Влада здійснюється на рівні

локальних, регіональних центрів, у яких на пер�

ший план виходять впливові соціальні рухи та

громадські асоціації [9, с. 17�18]. Під прагнен�

ням відмітити подолання просторових обме�

жень і національно�державних рамок розумі�

ється той факт, що в останні часи в науці все

активніше відроджується та розробляється ідея

І. Канта про «всесвітній громадянський стан».

Його прихильниками є Е. Уоллерстайн, Х. Булл,

Дж. Розенау та ін., які прагнуть довести необхід�

ність глобальної комунікації, вільної від впливу

політичних суб’єктів. Зокрема, американський

політолог Х. Булл першим уводить у науковий

обіг термін «глобальне громадянське суспіль�

ство» [4]. На його думку, «…це громадянське

суспільство є «глобальним» не тільки тому, що

воно створене зі зв’язків, які перетинають

національні кордони та проходять через «гло�

бальний, позатериторіальний простір», але

й тому, що серед членів глобального грома�

дянського суспільства набирає силу глобальне

мислення» [4, с. 162].

В українській політичній науці цю проблему

досліджує, зокрема, доктор політичних наук

В. Бебик. Глобальне громадянське суспільство

він визначає як планетарну сукупність усіх гро�

мадян світу, їх вільних об’єднань і асоціацій,

пов’язаних суспільними відносинами, що пере�

бувають за межами новостворюваної глобальної

держави (наддержавних, міждержавних і дер�

жавно�національних політичних структур), її

директивного регулювання і регламентації, що

гарантуються й охороняються політичними

структурами глобального світу [1, с. 141]. 

«Глобальне громадянське суспільство» — ор�

ганізоване в глобальному масштабі об’єднання

людей, які незалежно від національної прина�

лежності або громадянства поділяють загально�

людські цінності [3, с. 51]. Ці люди виявляють

активність у вирішенні проблем світового

розвитку, особливо в тих сферах, де уряди не

здатні або не бажають уживати необхідні дії.

Політичною основою глобального громадянсь�

кого суспільства стає глобальний рух неурядо�

вих організацій (екологічних, антивоєнних,

культурних, релігійних тощо), вони служать

альтернативними або неофіційними каналами

спілкування у світовому співтоваристві, сприя�

ють установленню взаємної довіри між народами.

Основою такого суспільства виступають різні

рухи й організації із захисту навколишнього

середовища, миру, прав людини та культурної

самобутності корінного населення. Вони знач�

но більше, ніж державні системи, мають свобо�

ду в створенні нових політичних і культурних

просторів, які об’єднують людей, поділених

своїм місцезнаходженням та громадянством,

в єдину соціальну мережу.

Як показують дослідження авторів книги «Гло�

бальне громадянське суспільство», до 2000 року

в світі налічувалося понад 37 тис. глобальних

неурядових організацій (проти 31 тис. в 1990 році).

Чверть із них, або 9,5 тис., спеціалізувалася на

питаннях економічного розвитку й соціальної

інфраструктури, інші (близько 12 тис.) займалися

дослідницькою, правозахисною й природоохо�

ронною діяльністю, активність третіх (8 тис.)

поширювалася на сфери соціальних послуг, охо�

рони здоров’я. Кількість постійних членів гло�

бальних неурядових організацій зросла з 148 тис.

у 1990 році до 255 тис. у 2000 році, тобто більше

ніж на 70%. Кількість же тих, хто бере участь у їх

акціях спорадично, навряд чи піддається обліку.

Відповідно до опитувань, проведених тими

ж авторами в 41 країні світу, на рубежі XX і XXI сто�

літь у різних громадських групах і організаціях

було в середньому від 1 до 5,5% респондентів

[13, с. 24].

Слід сказати, що загальною рисою всіх за�

значених теорій модернізації є орієнтація нау�

ковців на пошук системоутворюючих факторів

формування громадянського суспільства. Для

більшості з них характерний погляд на форму�

вання громадянського суспільства багато в чому

є спонтанним процесом, що обумовлено при�

чинами випадкового характеру та свідомими

діями людей. Сучасний зміст громадянського

суспільства визначається, перш за все, причи�

нами нематеріального походження. Якщо на

етапі його зародження першорядне значення

мав розвиток ринкових відносин, промислової

індустрії та техніки, то на етапі переходу до

постсучасності переважним стає вплив культу�

ри, менталітету народу. 

Разом із тим, і постмодерністські теорії звер�

тають свою увагу не на аналіз систем соціальних

інститутів, у тому числі економіки та держави,

а на вивчення культури. Це свідчить про поси�

лення тенденції до антропологізації новітніх

концепцій модернізації. Трансформації і дина�

міка культури, які відбуваються у сучасному

суспільстві, стають головним предметом їх інте�
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ресу. Його повною мірою поділяють і сучасні

українські вчені, підкреслюючи, що у вітчизня�

ній політичній науці малодослідженою залиша�

ється проблема впливу історично обумовлених

ментально�психологічних особливостей насе�

лення на втілення різних варіантів політичної

модернізації [5, с. 64].

Отже, в оцінці якісного стану політичної

модернізації дослідники мають як спільні підхо�

ди, так і змістовні розходження. Залежно від

того, як вони кваліфікують тип політичної

системи, соціуму, культури, спостерігаються

й розходження у розумінні інституціоналізації

громадянського суспільства. Зупинимося лише

на двох характерних підходах. Один із них поля�

гає в тому, що постіндустріальне або інформа�

ційне суспільство розглядається як новий етап

історичного розвитку, що фактично співпадає

з розвитком власне громадянського суспіль�

ства, оскільки держава та економіка стають під�

порядкованими елементами. Цю позицію пред�

ставляють американські дослідники Д. Белл,

О. Тоффлер. Відповідно до другого підходу,

інформаційне суспільство являє собою етап або

фазу індустріального суспільства взагалі, яка

проходить за фазами індустріалізації та техноло�

гізації. Цю точку зору доводять Ю. Габермас,

Ф. Ферраротті, Е. Гідденс та ін. Авторці дана

позиція здається переконливішою, бо постсуча�

сність має бути розглянута не як прихід епохи

постмодерну, а як особлива, пізня фаза модерну,

яка характеризується подальшим поглибленням

та реалізацією його ліберальних принципів

і основ існування.

Інституціоналізація громадянського суспіль�

ства є результатом ускладнення та диференціації

соціальної системи в цілому як ефективний

механізм, який дозволяє оптимізувати процеси,

що відбуваються у системі, підвищити її стійкість

і адаптаційні можливості. Відповідно, часові

рамки формування інститутів громадянського

суспільства, способи здійснення цього процесу

визначаються типом модернізації.

Ініціаторами і першопрохідцями модерніза�

ції були західні держави. Початок процесу

модернізації було покладено в духовно�ідеоло�

гічній сфері, потім трансформувалася економі�

ка, тобто визрівали реальні інтереси в суспіль�

стві та відбулася диференціація форм власності.

Як наслідок, виникли горизонтальні зв’язки,

які сформували інституціональну структуру

громадянського суспільства, і тільки тоді вже

відбувалася зміна політичної системи, закрі�

плення в ній представництва реальних соціаль�

них інтересів. Модернізація на Заході мала

в цілому органічний характер, відрізнялася син�

хронністю визрівання передумов, тривалістю та

поступовістю. Ті самі риси характеризували

і формування громадянського суспільства. Во�

но органічно виростало з архаїчних інститутів,

які поступово коректувалися та пристосовува�

лися до потреб все більш складного суспільства. 

Інші регіони переживали так звану «навздо�

гінну модернізацію». Вона припускає, що одні

елементи суспільства «втекли» вперед, більш�

менш відповідають розвитку в передових краї�

нах, а інші ще не «визріли», відстають у своєму

розвитку або зовсім відсутні. У регіонах «нав�

здогінної модернізації» перетворення почалися

під впливом прикладу західних країн значно

пізніше. Однак спроби втілити західні моделі

модернізації та громадянського суспільства

в інших соціополітичних умовах, пов’язаних,

перш за все, з більшою «присутністю» держави,

незмінно призводили до значних модифікацій.

Зрештою, успішність модернізації залежить від

того, наскільки органічно вона вписується

в національні інститути і підтримується сус�

пільством або хоча б його значною частиною. 

На нашу думку, політична модернізація в су�

часній Україні має на меті формування таких

пріоритетних напрямків:

— створення нових політичних інститутів

для вирішення новітніх проблем у всіх сферах

життєдіяльності суспільства;

— кардинальну зміну підготовки політичної

еліти і лідерів щодо здійснення ефективної

політичної діяльності;

— формування раціональної бюрократії,

здатної здійснити сучасний менеджмент.

Політична модернізація має на увазі зміни

політичної системи в процесі переходу від тради�

ційного до сучасного суспільства. Її сутність

полягає в напрацюванні сучасних напрямів змін,

удосконаленні соціально�класової структури

суспільства, створенні нормативно�правових

основ сучасних перетворень. Особливо маємо

виділити засвоєння масовою свідомістю норм

демократії, створення диференційованої полі�

тичної структури з високою спеціалізацією ролей

та інститутів; поширення і засвоєння норм чин�

ного законодавства, політичної активності гро�

мадян; постійне розширення участі в політич�

ному житті різноманітних соціальних груп та

інтересів. Важливою ознакою демократичного

устрою держави має бути порядок, при якому

ключові політичні рішення, насамперед, визна�

чення політичної лінії за допомогою періодично�

го вибору тієї або іншої політичної сили, зво�

дяться до колективної волі всього суспільства.

У демократичному суспільстві еліти перебувають

під загальногромадянським контролем та обме�

жені у своїй діяльності виборцями. Таке суспіль�

ство повинне забезпечити існування каналів, за

якими суспільна воля досягає політичного рівня

та впливає на процес прийняття рішень. 

85

Р
о

зд
іл

 ІV
 «

П
О

Л
ІТ

И
Ч

Н
І І

Н
С

Т
И

Т
У

Т
И

 І 
П

Р
О

Ц
Е

С
И

»



Початок модернізації в Україні засвідчив, що

за слабко розвиненого представництва політич�

них інтересів і непрозорого процесу прийняття

рішень, приватизацію й лібералізацію можуть

здійснювати старі та нові групи інтересів, що

домінують у політиці й інститутах держави. 

На сучасному етапі політичної модернізації

велика роль відводиться правлячій еліті. Їй

доводиться вдосконалювати свої методи робо�

ти, а також вирішувати проблеми розширення

соціальної бази модернізації. Необхідність роз�

в’язання такого комплексу проблем може поз�

начитися як у досить своєрідних способах вико�

ристання і мобілізації енергії мас, так і в тяжінні

до авторитарного політичного режиму. Процес

здійснення модернізації на цьому етапі припу�

скає підпорядкування індивіда суспільству.

Соціальними суб’єктами модернізації на дано�

му етапі виступають сили, які орієнтуються на

науково�технічний прогрес, загальний розви�

ток. Здебільшого, це — підприємці, інтелекту�

альна, технократична та військова еліти, части�

на державної бюрократії. Як свідчить досвід

нових індустріальних країн, спроба здійснити

політичну модернізацію до того, як стала незво�

ротною соціально�економічна модернізація,

неминуче веде до зриву, оскільки антимодер�

ністські сили використовують демократію ви�

нятково в популістських цілях.

Успіх або невдача навздогінної модернізації

пов’язані здебільшого з тим, наскільки її впро�

вадження відповідає соціокультурним особли�

востям народу. Більше того, еліта, що прово�

дить модернізацію, особливо ретельно повинна

піклуватися про збереження культури, традицій

свого народу. Сприяння подальшому розвитку

національної культури, самобутності народу

є необхідним чинником мобілізації енергії гро�

мадян. Не треба забувати, що саме на «низово�

му рівні», в процесі виробничих, ділових та

інших відносин між людьми відбувається виро�

блення «правил життя». Зрозуміло, що на рівні

вдач, на «низовому рівні» йде складний, супе�

речливий процес адаптації людей до нових

умов життя. 

По�перше, в суспільстві, в масах існує гостра

потреба в ясній ідеологічній доктрині. Вона має

надати впевненості у майбутньому, визначити

орієнтири на близьку й далеку перспективи дер�

жавного розвитку. 

По�друге, в пошуку нових правил громадя�

ни практично не одержують допомоги від інте�

лектуальних, професіональних, політичних еліт.

І в цьому ми вбачаємо одну із причин надзви�

чайно нестійкого, дезорієнтованого, розірвано�

го стану масової свідомості, яка перебуває в су�

цільній невизначеності.

За існуючих умов функціональної неспро�

можності еліти, відсутності механізмів її відно�

син із суспільством саме активна громадянська

позиція, консолідація нації здобувають особли�

во велику питому вагу в процесах модернізації

та інституціоналізації. Надзвичайно важливо

ініціювати максимально широку участь, підтри�

мувати соціальну ініціативу та залучати інститу�

ти громадянського суспільства. Інакше, ігнору�

вання їх потенціалу звужує можливості процесу

інституціоналізації знизу та стає перешкодою

як для політичної модернізації, так і модерніза�

ції взагалі. 

Ці тенденції чітко проглядаються в характері

сучасного політичного розвитку, який має амбі�

валентний характер, одночасно модернізатор�

ський та антимодернізаторський. Перша тен�

денція проявляється у поширенні включення

в політичне життя соціальних груп та індивідів,

у послабленні традиційної політичної еліти та

занепаді її легітимності. Друга — виражається

в специфічній формі здійснення модернізації.

Ця специфіка виявляється в авторитарних

методах діяльності та менталітеті політичної

еліти, які дозволяють тільки згори вниз спрямо�

вувати команди при закритому характері прий�

няття рішень. Таким чином, політичний режим

являє собою різновид поєднання демократич�

них інститутів, норм і цінностей з авторитарни�

ми. А сама динаміка трансформаційних проце�

сів є вкрай слабкою. 

Перспективи політичної модернізації будуть

визначатися здатністю режиму розв’язати такі

групи проблем, які містять як загальний, так

і специфічний український характер. Перш за

все, треба вивести з�під політичного контролю

переважну частину економічних ресурсів, ство�

рити відкриту соціальну структуру шляхом по�

долання стійкої територіальної та професійної

закріпленості людей. Необхідно розгорнути

формування політичних інститутів і культури,

які б забезпечили відкрите політичне суперниц�

тво багатоманітних сил у боротьбі за владу. До

того ж, потрібно створити ефективну систему

місцевого самоврядування, яка б перетворилась

на реальну альтернативу традиційному бюро�

кратичному централізму.

Вирішувати такі доленосні завдання не прос�

то, оскільки українське суспільство не випробу�

вало таких фундаментальних духовно�інтелекту�

альних переворотів, якими на Заході були

Ренесанс, Реформація, рух за права людини, що

заклали основи раціоналістичних форм госпо�

дарської діяльності та сучасної системи політич�

ного представництва. Окрім цього, деякі риси

соціальної структури пострадянської системи

мають специфічні особливості, що виникли
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в результаті складної взаємодії історико�психо�

логічних, етнічних, демографічних і культурно�

релігійних факторів. Сучасні інтеграційні про�

цеси поки що не сформували однорідний

соціально�політичний простір, а прискорена

масова політизація призводить до значного

збільшення навантаження на інститути влади.

Тож від правлячих груп потрібна політична воля

і державний професіоналізм, щоб здійснити

назрілі структурні перетворення. 

У першу чергу, привертає увагу той факт, що

інститути громадянського суспільства виникали

та функціонують, як певний відгук на потреби

життя. Тобто, інститути формуються історично,

і визначальною умовою їх становлення є відпо�

відні виклики історичних обставин. Із огляду на

ці виклики, інститути громадянського суспіль�

ства є як історично сформовані, самовідтворені

форми взаємодії щодо реалізації індивідуальних

потреб і розподілу суспільних ресурсів на пев�

ному етапі розвитку суспільства. Саме вони, як

сукупність дій, забезпечують на висококваліфі�

кованому рівні реалізацію законних прав, при�

ватних потреб людини та громадянина. 

Становленню інститутів громадянського

суспільства сприяють потреби суспільства

в реалізації професійних, аматорських та ін�

ших громадських інтересів. Інститути грома�

дянського суспільства мають діяти більш ефек�

тивно порівняно з державними органами.

Цьому сприяє властива їм гнучка система

управління, здатність швидко адаптуватися до

умов і потреб, що змінюються, певна незалеж�

ність від рішень державних органів. Таким

чином, інститути громадянського суспільства

діють у суспільних інтересах, забезпечують

доступ до загальнолюдських цінностей, від�

стоюють принцип плюралізму та рівних мож�

ливостей для всіх його членів. 

До основних форм взаємодії організацій гро�

мадянського суспільства з владою належить

практика проведення «круглих столів», участь

у роботі комісій та громадських рад. Дедалі

ширше розповсюдження набувають спільні

з органами влади проекти. Перманентно вини�

кають асоціації або коаліції неурядових органі�

зацій, які виявляються малоефективними через

низький рівень професіоналізму і слабкий ме�

неджмент, а тому реальної сили вони не мають.

Є й локальний вплив на прийняття окремих

рішень, однак поки що він є несуттєвим щодо

формування окремих напрямів регіональної

політики. Така ситуація пояснюється статусом

громадських організацій. Так, провладні і про�

партійні організації активно позиціонують себе

в засобах масової інформації. Активність же

інших значною мірою зумовлюється професі�

оналізмом складу та особистими якостями ліде�

рів. Загалом, консолідація сил «третього секто�

ра» є слабкою, а сам сектор розвинутий недо�

статньо та здебільшого орієнтований на

реагування, а не формування політики [10, с. 195].

Ефективний розвиток та функціонування

громадянського суспільства має базуватися на

координованості та узгодженості дій його

структур. Для забезпечення оптимальної взає�

модії інститутів необхідні певні умови й чітке

розмежування сфер їх впливу. Кожен із них має

виконувати власні функції, не підміняючи й не

поглинаючи решту інститутів. У загальному

механізмі взаємодії вони повинні посідати рів�

ноправний статус й функціонувати на основі

принципу додатковості. Такі умови створюють�

ся у процесі політичної модернізації. 

Із іншого боку, процес політичної модерніза�

ції корисний для громадянського суспільства

з огляду на те, що воно поступово позбавляєть�

ся ідеологічних стереотипів, міфів, що супере�

чать політичній реальності. Зростає здатність

конверсійних процесів політичної системи адап�

туватися до нових соціальних зразків. Грома�

дянське суспільство демонструє нові цінності

й на цій основі забезпечує більш тісне співро�

бітництво влади і народу. Як результат, можливі

подолання відчуження населення від політич�

ного життя та забезпечити широку участь у якос�

ті антикризових ініціатив. Це не лише посла�

бить та поступово змінить традиційну еліту, але

й удосконалить нормативну та ціннісну системи

суспільства.

Подібна модель тією чи іншою мірою здій�

снюється лише в демократичній правовій дер�

жаві, де плюралізм наявний у всіх сферах сус�

пільного життя, а політика носить системний

характер, де є реальний механізм її коректуван�

ня і врахування можливих наслідків реалізації

ухвалених рішень. Однак, незалежно від ступе�

ня стабільності й відтворюваності, інституціо�

налізація можлива тільки за наявності певних

суспільних передумов. По�перше, при форму�

ванні та визнанні нових соціально�політичних

та економічних потреб, що виникають на дано�

му етапі. По�друге, інституціоналізація можли�

ва тільки на основі розвитку необхідних органі�

заційних структур і пов’язаних з ними

стандартів та норм як регуляторів суспільного

життя. Ще однією стартовою умовою стає

необхідність інтеграції нових видів діяльності в

структуру, яка формується, або в структуру, яка

має наповнитись новими змістом і функціями.

Також необхідно створити такі соціокультурні

умови та суспільні можливості, які б відповіда�

ли успішній політичній соціалізації, інтернаціо�

налізації нових цінностей та стандартів.
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Громадянське суспільство формується

в Україні на основі вітчизняної специфіки,

культурно�історичних традицій. Чільне місце

серед них посідають православ’я, за повної

поваги до інших релігій, соборність, патріо�

тизм, жертовність, прихильність моральним

цінностям, прагнення до колективних форм

життя, національної згоди, соціальної справед�

ливості. Трансформаційні процеси, що трива�

ють, охопили всі сфери функціонування сус�

пільства. Не є винятком і такий важливий

чинник, як релігійний. Церква — специфічний

інститут громадянського суспільства, який

одночасно є складовою частиною у відносинах

з державою, але має свої особливі відносини

з іншими інститутами суспільства. Суспільна

значущість церкви визначається не лише її

духовним чи метакультурним впливом, а й ак�

тивною політичною, соціальною та економіч�

ною діяльністю як у процесі етногенезу, так

і в створенні та розвитку держави [13]. Хоча

церква є відокремленою від держави, але вона

не відокремлена від суспільства і народу та слу�

жить їх духовною та моральною опорою. Під�

твердженням цього є дані опитування грома�

дян. На запитання: «Що з нижчепереліченого, на

Вашу думку, не викликає сумнівів і поділяється

більшістю громадян України?» респонденти

відповіли: «Суспільні норми моралі (25,5 %)

і релігійні канони (21,9 %)» [11]. 

Системі суспільно�релігійних відносин, що

утвердилася в сучасній Україні, притаманна

особлива специфіка. Серед найістотніших рис

доречно виокремити такі: деідеологізацію дер�

жавної політики в царині релігійно�церковного

життя; лібералізм нормативно�правової бази

щодо свободи совісті й релігійних організацій;

перманентну регіоналізацію конфесійного про�

стору; кризовий стан українського православ’я;

визрівання симптомів клерикалізації українсь�

кого суспільства.

За останній час в Україні накопичився

достатній потенціал вільних та відповідальних

громадян, що дає змогу формувати нові еконо�

мічні, політичні та правові відносини, які змі�

нюють громадянські інститути й змушують змі�

нюватися державну владу. Відповідно, для

досягнення цих цілей влада повинна заохочува�

ти громадян формувати структури, які відпові�

дають потребам їхніх прав і свобод. Тому владі

необхідно максимально спростити й зробити

відкритою та прозорою структуру державних

органів, посиливши їх відповідальність, профе�

сійність і ефективність.

Разом з тим, визначальними перешкодами

на шляху інституціоналізації громадянського

суспільства в Україні, як зазначають дослідни�

ки, стають розчарування та зневіра населення

в демократичних інститутах, відсутність дієво�

го судового захисту громадян, перехідність со�

ціальної структури, бідність широкого загалу,

низький рівень громадянської політичної куль�

тури. До цього ж слід додати такі фактори, як

відсутність ідеї, яка інтегрує та об’єднує сус�

пільство, відсутність середнього класу, несфор�

мованість незалежного індивіда — носія гро�

мадянських цінностей і етносу, генератора

громадянських традицій. Більшість населення

маргіналізована, при цьому у масовій свідомо�

сті все ще домінують патерналістські настрої,

не відбувається радикального відновлення

політичних еліт [12, с. 258�360].

Слід зазначити, що реальна взаємодія інсти�

тутів громадянського суспільства дуже слабка

та нестійка, їх можливості досить обмежені.

Так, у найбільш вигідній позиції перебувають

однотипні громадські організації. Вже налаго�

джені зв’язки між структурами, створена мере�

жа жіночих організацій, організацій ветеранів,

інвалідів тощо. У традиційних галузях діяльно�

сті, таких, як захист прав споживача, правоза�

хисна екологічна діяльність, між громадськи�

ми організаціями різної спрямованості ці

зв’язки дещо слабші, ніж, наприклад, у фіз�

культурно�спортивних об’єднаннях та науко�

во�технічних товариствах. Та зовсім слабкі

зв’язки існують між громадськими організа�

ціями та бізнесом. Починають проявляти свою

роль деякі асоціації за професійною спрямова�

ністю. Наприклад, кризовий стан у системі

охорони здоров’я породив Всеукраїнське гро�

мадське об’єднання «Український медичний

союз» та інші організації.

Існуюча роз’єднаність не дає змоги ефектив�

но протидіяти владі, привернути увагу владних

структур до тих проблем, які інститути грома�

дянського суспільства не можуть вирішити

власними силами. До того ж, дається взнаки

низький ступінь усвідомлення українським сус�

пільством таких базових понять, як громадянсь�

ке суспільство, демократія, права людини і вер�

ховенство закону, розподіл влади, узгодження

інтересів, світський характер держави, толе�

рантність та пошук консенсусу, багатоконфе�

сійність і повага до прав меншин. Змістовне

наповнення та вкорінення цих категорій у гро�

мадській думці засновані, більше, на закордон�

ному, ніж на вітчизняному досвіді, якого поки

що бракує українському суспільству. Нездат�

ність влади й опозиції вивести Україну на стійку

траєкторію модернізації ставить наше суспіль�

ство перед необхідністю пошуків парадигми,

що включає в себе стратегію економічного та

політичного розвитку.
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У статті проаналізовано еволюцію політичних
інститутів сучасної України протягом 1990–2010
років.

Ключові слова: політична система, політичні

інститути, легітимность.

В статье проанализирована эволюция полити"
ческих институтов современной Украины в тече"
ние 1990"2010 годов.

Ключевые слова: политическая система, по�

литические институты, легитимность.

In the article is analyses development of political
institutes of modern Ukraine in 1990–2010.

Key words: political system, political institutes,

legalisy.

Проблема легітимності будь�якої влади та

політичних впливів певних політичних інститу�

тів тісно пов’язана із сприйняттям громадською

думкою тієї чи іншої моделі влади, конкретних

форм політичних інститутів держави [1; 2; 3; 5;

15; 19]. В цьому зв’язку ми і спробуємо проана�

лізувати еволюцію політичних інститутів сучас�

ної України (починаючи з 90�х років минулого

століття) та оцінити їх впливи на політичне

життя сучасної України, осмислити оцінки гро�

мадської думки щодо перспектив і напрямків

розвитку сучасної української державності.

Проголошення державного суверенітету

сучасної України ознаменувало принципово

новий етап в розвитку тисячолітніх традицій

української державності [4] і грунтувалося на

демократичних традиціях як базової «складової

генетичного коду українського народу» [8].

Політико�правовою базою сучасного етапу

національного державотворчого процесу стала

ухвалена 16 липня 1990 р. «Декларація про дер�

жавний суверенітет України» [9], яка створила

умови для встановлення принципово нових засад

державного будівництва незалежної України.

І в цьому зв’язку  вельми показово, що «дер�

жавність має тенденцію набувати ті форми та

той характер, які відповідають рівню і розвитку

громадянського суспільства, а не навпаки.

Намагання йти всупереч цим природним спів�

відношенням, у кінцевому підсумку, незмінно

має руйнівні наслідки та не дає бажаного ре�

зультату» [17].

Кожні вибори, які відбувалися в Україні

після проголошення її незалежності, вносили

свої корективи до стратегії і тактики, а відтак,

і перспектив та специфіки національного дер�

жавного будівництва в країні. Скажімо, перший

Президент України Л.Кравчук (1990�1994 рр.)

під тиском шахтарських виступів та скоордино�

ваного й організованого парламентського лоббі

«червоних директорів» був змушений піти на

дострокові президентські вибори, водночас

погодившись ще й на обрання обласних голів

всенародним голосуванням.

Негативні (з точки зору) управління держав�

ною вертикаллю результати не забарилися,

оскільки виявилося, що несистемні зміни до

моделі політичного управління значно ослаби�

ли керованість структур виконавчої влади, коли

обласні голови, отримавши легітимну підтрим�

ку своїх виборців, практично вийшли з�під кон�

тролю Президента та уряду. 

Відтак, Л. Кучма, котрий переміг у другому

турі президентських перегонів 1994 р., був зму�

шений відновлювати управлінську вертикаль

через низку відповідних указів та «протискуван�

ня» (під загрозою розпуску Верховної Ради)

нової редакції Конституції України, яка й була

ухвалена 1996 р.

Загалом у тогочасній Верховній Раді України

домінували лівоконсервативні політичні сили,

які прагнули реанімувати радянську модель

політичного управління суспільством на засадах

демократичного централізму та ієрархічно�бю�

рократичних структур державної влади. 

Проте наприкінці 1994 р. вказані лівоконсер�

вативні політичні сили опинилися у парламенті

в меншості, а другому Президенту України в

червні 1995 р. вдалося суттєво обмежити в пра�

вах і політичних амбіціях «прорадянське» лобі

шляхом підписання «Конституційного догово�

ру», в якому було передбачено, що до прийнят�

тя Конституції України в державі будуть діяти

політико�правові норми, передбачені «Законом

про державну владу і місцеве самоврядування

в Україні». 

Даний Закон оперував, зокрема, статусом те�

риторіальної громади, що об’єднує громадян,

які проживають у містах, селищах та селах,

в якості первинного суб’єкта місцевого само�
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врядування. На цьому рівні державно�управ�

лінської ієрархії були створені відповідні вико�

навчі комітети рад народних депутатів. Своєю

чергою, обрання рад народних депутатів, як

і раніше, здійснювалося населенням указаних

територіальних громад. 

Зберігалися й ради на обласному та районно�

му рівнях. Проте в якості органів виконавчої

влади там виступали відповідні місцеві держав�

ні адміністрації, голови яких (за калькою з ро�

сійської моделі регіонального управління)

призначалися Президентом України.

В Указі Президента України «Про забезпе�

чення керівництва структурами виконавчої

влади на місцях» від 6 серпня 1994 р., зокрема,

передбачалося, що «з питань здійснення делего�

ваних повноважень державної виконавчої

влади: голови обласних, Київської та Севасто�

польської міських Рад та їх виконавчих коміте�

тів підзвітні та підконтрольні Президенту Укра�

їни; голови сільських, селищних, районних,

районних в містах Рад та їх виконавчих коміте�

тів підзвітні та підконтрольні відповідно голо�

вам обласних, Київської та Севастопольської

міських Рад і через них — Президенту України». 

Останнє положення закріплювалось і деталі�

зувалося ще одним Указом Президента України

«Про делегування повноважень державної ви�

конавчої влади головам та очолюваним ними

виконавчим комітетам сільських, селищних та

міських рад», на виконання якого була прийня�

та Постанова Кабінету Міністрів України «Про

затвердження порядку контролю за здійснен�

ням головами та очолюваними ними виконав�

чими комітетами сільських, селищних та місь�

ких Рад делегованих їм повноважень державної

виконавчої влади» від 9 лютого 1996 р. [18; 20].

Протягом наступних років президентства

Л. Кучми (1996�2004 рр.), після ухвалення нової

редакції Конституції України в країні функціо�

нувала президентсько�парламентська республі�

канська модель з дуже вагомими політичними

повноваженнями і відповідними впливами

Президента та жорстко впорядкованою, ієрар�

хічною структурою управління. 

Кабінет Міністрів України був повністю під�

порядкований Президентові, який мав одно�

осібні повноваження у будь�який час змінити

будь�кого із членів уряду: Прем’єр�міністра,

віце�прем’єрів, міністрів та голів державних

комітетів. 

Відповідно, Верховна Рада України фактич�

но перетворилася на політико�дискусійний

представницький клуб з обговорення суспіль�

них проблем. Реальний же вплив на процеси

політичного управління здійснювала Адміні�

страція Президента України, яка мала вагомі

політичні впливи як на парламент, так і на уряд.

Протягом певного часу ця політична модель

сприяла стабілізації політичної ситуації в країні,

проте з часом дедалі більше набувала рис автори�

тарного, олігархічного політичного режиму. Зро�

стала відстороненість влади від народу, а в сус�

пільній свідомості накопичувався критичний

потенціал незадоволення існуючими політични�

ми структурами і процесами, які відбувалися

в українському суспільстві. 

Зрештою, критична маса незадоволення іс�

нуючим статус�кво в політичних структурах укра�

їнського суспільства постійно зростала і напри�

кінці другого терміну президентства Л. Кучми,

навіть маючи позитивне для себе рішення Кон�

ституційного Суду щодо юридичної можливості

балотуватися та третій термін (мовляв, перше

президентство не рахується, бо після цього була

ухвалена нова Конституція), все�таки Л. Кучма не

ризикнув на своє третє висування на цю посаду.

Дався взнаки і зовнішній тиск з боку західних

держав, які натякали, що «пора і честь знати…»

Відтак після подій так званої «помаранчевої

революції» 2004 р. Президентом України був

обраний лідер найбільшої на той час парламент�

ської фракції «Наша Україна» В. Ющенко, а не

чинний на той час Прем’єр�міністр В. Януко�

вич — політичний спадкоємець режиму Л. Кучми.

Водночас, зі зміною Президента, у грудні

2004 р. відбулися й зміни в Конституції України,

які оформили перехід країни від президентсько�

парламентської до парламентсько�президентсь�

кої республіки. Президент позбувся великої

частки своїх політичних повноважень у частині

призначення Прем’єр�міністра, віце�прем’єрів,

міністрів та голів державних комітетів (які фор�

мально не є членами уряду з правом голосу,

проте мають реальні повноваження з державно�

го управління відповідними галузями народно�

го господарства). 

Ці повноваження, відповідно до конститу�

ційної реформи 2004 р., перейшли до Верховної

Ради України, яка отримала право на призна�

чення уряду на основі формування правлячої

коаліції, яка повинна була мати не менше, як

50%+1 депутатський мандат з повного складу

українського парламенту [13].

Оскільки ці зміни до Конституції України

були здійснені (з політико�управлінської та

юридичної точки зору) не професійно і не

системно, політична система країни була сер�

йозно розбалансована, а в середині виконавчої

гілки влади постійно виникали перманентні

конфлікти між Президентом, у якого залишив�

ся контроль над головами обласних державних

адміністрацій, та Кабінетом Міністрів України.

Внаслідок цього протистояння між інститутами

Президента і Прем’єр�міністра політичні струк�

тури і держава в цілому були значно ослаблені,
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а країна була втягнута в позачергові парламент�

ські і частково — місцеві вибори.

Політико�правовий аналіз цих конфліктів

підтвердився і дослідженням громадської дум�

ки, проведеним після парламентських виборів

2007 р. Центром політичних комунікацій Уні�

верситету «Україна» та Всеукраїнською асоці�

ацією політичних наук (ВАПН) [6], яке показа�

ло, що внаслідок перерозподілу влади і переходу

України до парламентсько�президентської рес�

публіки центральні інститути держави були сут�

тєво ослаблені.

Наприклад, оцінюючи чинники політичного

впливу на результати позачергових парламент�

ських виборів 2007 р., респонденти склали

такий рейтинг указаних вище чинників полі�

тичного впливу (див. таблицю).

Таблиця — Рейтинг чинників політичного впливу на
результати парламентських виборів 2007 р. в Україні (%)

Думки різних соціально�демографічних груп

українських виборців засвідчили, зокрема, що

статевий чинник респондентів у даному питан�

ні практично не мав статистично вагомих від�

мінностей. 

Певна різниця була зафіксована лише в оцін�

ці рівня впливу на результати голосування з бо�

ку центральної влади (15.2 % чоловічих і 18.3 %

жіночих голосів) та оцінці впливу на результати

українських виборів з боку урядів зарубіжних

країн (6.8 % — у чоловіків і 2.9 % — у жінок).

В оцінці ж інших чинників впливу на результа�

ти виборів в Україні у 2007 р. думки чоловіків

і жінок були схожими.

Суттєвих розбіжностей не було і в поглядах

на впливи різних чинників на результати голо�

сування в регіональному розрізі. Певні відмін�

ності в оцінці згаданих чинників впливу на

результати позачергових парламентських вибо�

рів були виявлені лише в оцінках вагомості

впливу на перебіг виборчих перегонів з боку

центральної та місцевої влади.

На сході країни значно більше громадян

(21.0 %), ніж на заході (14.6 %), в центрі (16.1 %)

і на півдні (13.8 %) оцінили вагомість впливу

центральної влади на результати виборів в Укра�

їні. Аналогічні оцінки з точки зору українців зі

східних регіонів країни (24.5 %) порівняно із

українцями із західних регіонів (19.7%) та меш�

канцями центральної (18.9 %) і південної (19.1 %)

України були зафіксовані дослідниками в кон�

тексті впливів на виборчий процес з боку орга�

нів місцевої, перш за все виконавчої, влади. 

Таким чином, дані соціологічні дослідження

показали, що громадська думка на сході Украї�

ни значно більшою мірою, ніж в інших регіо�

нах, була переконана у вагомому впливі цен�

тральної (29.5 %) та регіональної (обласної)

і місцевої влади (57.6 %) на результати голосу�

вання на виборах 2007 р. І це дало підстави для

висновків, що вплив так званого адміністратив�

ного ресурсу на виборчий процес у східних об�

ластях України був більшим, ніж в інших регіо�

нах країни. 

Більше того, ці процеси, на думку опитаних,

несли достатньо серйозну загрозу українській

державності, оскільки: національні інститути

в особі центральної влади (16.7 %) мали політич�

ний вплив, що практично дорівнював впливам

із�за кордону (15.8 %), а місцева бюрократія

в особі тамтешньої влади (33.0 %) більше вплива�

ла на результати виборів, ніж громадяни (29.2 %)

[6], які, власне, мали б бути головним джерелом

влади. 

Зрозуміло, що за таких умов громадська

думка все більше розчаровувалася в ефективно�

сті парламентсько�президентської моделі полі�

тичного режиму в Україні, що підтвердилося

результатами дослідження громадської думки,

проведеного Центром політичних комунікацій

Університету «Україна» разом із Всеукраїнсь�

кою асоціацією політичних наук (ВАПН)

у травні 2007 р.: 54.0 % опитаних громадян

України вказали, що Україні потрібен сильний

Президент і обмежений у повноваженнях пар�

ламент. 

Зокрема, відповідаючи на запитання: «Чи

повинен Президент, як гарант Конституції,

мати право розпуску парламенту та відставки

уряду в разі порушення Основного Закону

України та невиконання рішення Конституцій�

ного суду?», більшість респондентів (75.0%)

дала ствердну відповідь.

При цьому чоловіки в даному контексті

(80.9%) виявилися більшими радикалами, ніж

жінки (69.6%), а регіональний зріз відповідей

з даного питання коливався від 58.3% — на сході

і до 82.3% респондентів — на заході України.

Загалом же теза про так званий «розкол

України» на схід і захід тут зовсім на спрацюва�

ла, оскільки в усіх регіонах країни думки біль�

шості виборців з цього питання співпадали, що
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1. волевиявлення виборців 29,3

2. місцева влада 20,4

3. центральна влада 16,7

4. регіональна влада 12,6

5.
міжнародна (глобальна)

громадська думка
6,6

6. зарубіжні країни 4,9

7. міжнародні урядові організації 3,2

8. міжнародні неурядові організації 1,3



свідчило про інтегральну єдність українського

народу в політико�культурному та політико�

психологічному контексті.

Водночас дослідників стурбував той факт, що

в умовах ослаблення і низької ефективної держав�

ної влади в українському суспільстві була зафік�

сована достатньо велика кількість людей, що схи�

лялася до підтримки авторитарних (6,0% —

монархія) або тоталітарних (5,2% — диктатура)

форм політичного режиму [7].

Але в цілому результати наведених вище

соціально�психологічних досліджень дозволили

зробити висновки, що, незважаючи на періо�

дичні коливання громадської думки щодо пев�

них моделей політичного управління, ролі

і політичних впливів тих чи інших суспільних,

насамперед — державних структур, у цілому

політико�психологічна культура українського

суспільства орієнтується на демократичні про�

цедури формування органів влади [3], вимагаю�

чи від останньої порядку, відповідальності

перед громадянами та ефективності політично�

го управління суспільством. 
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У статті автор аналізує сучасний стан і ха"
рактер проблем функціонування місцевої виконав"
чої влади та розглядає можливі шляхи підвищення
її ефективності.

Ключові слова: виконавча влада, законодав�

ство України, ефективність.

В статье автор анализирует современное
состояние и характер проблем функционирования
местной исполнительной власти и рассматрива"
ет возможные варианты улучшения её эффектив"
ности.

Ключевые слова: исполнительная власть,

законодательство Украины, эффективность.

In the real article an author analyses the modern
state and character of problems of executive local"
authority and examines the possible ways of increase of
her efficiency.

Key words: executive power, laws of Ukraine,

efficiency.

Згідно із чинним законодавством, виконавчу

владу в областях, районах, районах Автономної

Республіки Крим, у містах Києві та Севастополі

здійснюють обласні, районні, Київська та Сева�

стопольська міські державні адміністрації. Міс�

цеві державні адміністрації (далі: МДА) є місце�

вими органами виконавчої влади та входять до

системи органів виконавчої влади.

Дуалізм правового статусу місцевої державної

адміністрації обумовлюється не лише її місцем

у системі органів публічної влади та механізмом

взаємодії з іншими суб’єктами конституційно�

правових, адміністративно�правових відносин,

але й обсягом та порядком набуття повноважень.

У межах, визначених Конституцією України та

Законом «Про місцеві державні адміністрації»,

місцева державна адміністрація здійснює вико�

навчу владу на підвідомчій території відповідної

адміністративно�територіальної одиниці. Крім

того, районні та обласні ради можуть делегувати

свої повноваження відповідній МДА.

Місцеві державні адміністрації в межах від�

повідної адміністративно�територіальної оди�

ниці забезпечують:

— виконання Конституції, законів України,

актів Президента України, Кабінету Міністрів

України, інших органів виконавчої влади вищо�

го рівня;

— законність і правопорядок, додержання

прав та свобод громадян;

— виконання державних і регіональних про�

грам соціально�економічного та культурного

розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях

компактного проживання корінних народів

і національних меншин — також програм їх

національно�культурного розвитку;

— підготовку та виконання відповідних

бюджетів;

— звіт про виконання відповідних бюджетів

і програм;

— взаємодію з органами місцевого самовря�

дування;

— реалізацію інших, наданих державою, а та�

кож делегованих відповідними радами повнова�

жень [3].

Місцеві державні адміністрації є юридични�

ми особами. Вони розташовані відповідно

в обласних і районних центрах, містах Києві та

Севастополі. Правовий статус місцевих держав�

них адміністрацій установлюється Конституці�

єю України та законами України. Місцеві дер�

жавні адміністрації у своїй діяльності керуються

Конституцією України, законами України,

актами Президента України, Кабінету Міністрів

України, органів виконавчої влади вищого

рівня, а районні державні адміністрації в Авто�

номній Республіці Крим — також рішеннями та

постановами Верховної Ради Автономної Рес�

публіки Крим, рішеннями Ради міністрів Авто�

номної Республіки Крим, прийнятими у межах

їх повноважень.

Склад місцевих державних адміністрацій фор�

мують голови місцевих державних адміністрацій.

У межах бюджетних асигнувань, виділених на

утримання відповідних місцевих державних адмі�

ністрацій, їх голови визначають структуру місце�

вих державних адміністрацій. Приблизні перелі�

ки управлінь, відділів та інших структурних

підрозділів місцевих державних адміністрацій,

а також типові положення про них затверджу�

ються Кабінетом Міністрів України.

На виконання Конституції України, законів

України, актів Президента України, Кабінету
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Міністрів України, міністерств та інших цен�

тральних органів виконавчої влади, власних

і делегованих повноважень голова місцевої дер�

жавної адміністрації в межах своїх повноважень

видає розпорядження, а керівники управлінь,

відділів та інших структурних підрозділів —

накази. Розпорядження голів місцевих держав�

них адміністрацій, прийняті в межах їхньої ком�

петенції, є обов’язковими для виконання на

відповідній території всіма органами, підприєм�

ствами, установами та організаціями, посадови�

ми особами та громадянами.

Місцеві державні адміністрації очолюють

голови відповідних місцевих державних адміні�

страцій. Голови місцевих державних адміністра�

цій призначаються на посаду Президентом

України за поданням Премєр�міністра України

на строк повноважень Президента України.

Президент України може доручити Прем’єр�

міністру України внести подання про призна�

чення головою місцевої державної адміністрації

іншої кандидатури. Кандидатури на посади

голів районних державних адміністрацій Пре�

м’єр�міністру України вносяться головами від�

повідних обласних державних адміністрацій. На

кожну посаду вноситься одна кандидатура.

Голови місцевих державних адміністрацій на�

бувають повноважень з моменту призначення.

Повноваження голів місцевих державних

адміністрацій припиняються Президентом

України у разі порушення ними Конституції

України, втрати громадянства України чи набут�

тя подвійного громадянства, визнання судом

недієздатним, набрання законної сили обвину�

вальним вироком суду, за власною ініціативою

Президента України з підстав, передбачених

законодавством, висловлення недовіри більші�

стю (дві третини) голосів від складу відповідної

районної, обласної ради, а також подання заяви

про звільнення з посади за власним бажанням.

Повноваження голів місцевих державних адмі�

ністрацій також можуть бути припинені Прези�

дентом України у разі прийняття відставки голо�

ви відповідної обласної державної адміністрації

чи з ініціативи самого Президента України,

подання Прем’єр�міністра України з підстав,

передбачених законодавством про державну

службу, висловлення недовіри простою більші�

стю голосів від складу відповідної районної,

обласної ради. У разі обрання нового Президен�

та України голови місцевих державних адміні�

страцій продовжують здійснювати свої повнова�

ження до призначення в установленому порядку

нових голів місцевих державних адміністрацій.

Перший заступник та заступники голови

обласної державної адміністрації призначають�

ся на посаду та звільняються з посади головою

обласної державної адміністрації за погоджен�

ням із Кабінетом Міністрів України. Перший

заступник та заступники голови районної дер�

жавної адміністрації призначаються на посаду

та звільняються з посади головою районної дер�

жавної адміністрації за погодженням з головою

обласної державної адміністрації.

Перші заступники та заступники голів місце�

вих державних адміністрацій заявляють про

припинення своїх повноважень новопризначе�

ним головам місцевих державних адміністрацій

у день їхнього призначення.

Керівники управлінь, відділів та інших

структурних підрозділів місцевих державних

адміністрацій очолюють відповідні підрозділи

і несуть персональну відповідальність перед

головами відповідних державних адміністрацій

за виконання покладених на ці підрозділи зав�

дань. Керівники управлінь, відділів та інших

структурних підрозділів місцевих державних

адміністрацій призначаються на посаду та звіль�

няються з посади головами відповідних держав�

них адміністрацій за погодженням з органами

виконавчої влади вищого рівня в порядку, що

визначається Кабінетом Міністрів України.

Запровадження у 2006 р. в Україні політичної

реформи, як і її відміна у 2010 році, кардиналь�

но не змінили формат системи управління ре�

гіональним і місцевим розвитком, розподіл

повноважень та відповідальності за розвиток те�

риторій. Головною проблемою публічної адмі�

ністрації в Україні на місцевому рівні залиша�

ється те, що місцеві органи виконавчої влади не

забезпечують надання громадянам якісних

публічних послуг.

До місцевих органів виконавчої влади нале�

жать ті, повноваження яких поширюються на

територію певної адміністративно�територіаль�

ної одиниці (області, міста (Київ, Севастополь),
району). Крім виконання завдань загального

управління  на визначеній території, вони здій�

снюють функції одних центральних органів

виконавчої влади та координацію діяльності

інших. В Україні до них належать місцеві дер�

жавні адміністрації, територіальні підрозділи

міністерств, інших центральних органів вико�

навчої влади, урядових органів.

Відповідно до Конституції і законів України,

голови місцевих державних адміністрацій при

здійсненні своїх повноважень відповідальні як

перед Президентом України, так і перед Кабіне�

том Міністрів України. Крім того, вони є під�

звітними та підконтрольними органам виконав�

чої влади вищого рівня.

Місцеві державні адміністрації в межах виз�

начених Законом України «Про місцеві держав�

ні адміністрації» [33] повноважень, здійснюючи

виконавчу владу на території відповідних адмі�

ністративно�територіальних одиниць (областей
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та районів), також, у зв’язку з відсутністю у від�

повідних рад власних виконавчих органів, реа�

лізують повноваження останніх, делеговані їм

Законом України «Про місцеве самоврядування

в Україні» [2]. У частині повноважень, делегова�

них їм відповідними районними чи обласними

радами, місцеві державні адміністрації підзвітні

і підконтрольні відповідним радам. Тому в разі

потреби обласна чи районна рада вправі висло�

вити голові відповідної місцевої державної

адміністрації недовіру, на підставі чого Прези�

дент України має прийняти рішення і дати

обґрунтовану відповідь. Якщо ж недовіру голові

районної чи обласної державної адміністрації

висловили дві третини депутатів від складу від�

повідної ради, Президент України приймає

рішення про відставку такого голови.

Загальні і галузеві, а також делеговані відпо�

відними радами повноваження, покладені на

місцеві державні адміністрації, охоплюють фак�

тично всі аспекти місцевого життя. Але при

цьому система їх підпорядкування і підзвітності

вибудувана таким чином, що в своїй діяльності

вони мають керуватися не стільки спільними

інтересами територіальних громад сіл, селищ

і міст, які перебувають на території відповідного

району чи області, скільки розпорядчими доку�

ментами і вказівками органів виконавчої влади

вищого рівня, які часом можуть суперечити міс�

цевим інтересам.

Окремі визначені законодавством функції

виконавчої влади на місцях також здійснюють

місцеві (територіальні) підрозділи (органи)

міністерств та інших центральних органів вико�

навчої влади, урядових органів. Вони працюють

у безпосередньому зв’язку з місцевими держав�

ними адміністраціями, особливістю яких, як

уже зазначалося, є те, що в них певним чином

поєднуються повноваження загальної та спе�

ціальної компетенції. Зокрема, повноваження

спеціальної компетенції, які власне і визнача�

ють коло завдань, що їх виконують територіаль�

ні підрозділи центральної виконавчої влади,

здійснюють структурні підрозділи місцевих дер�

жавних адміністрацій, до відання яких віднесені

питання галузевого чи функціонального управ�

ління на відповідній території (наприклад: управ"
ління охорони здоров’я, фінансове управління,
управління освіти, тощо).

З огляду на це, серед місцевих органів

(підрозділів) центральних органів виконавчої

влади виділяються органи двох типів:

— підпорядковані лише міністерствам чи

іншим центральним органам виконавчої влади,

але які мають певні зв’язки з місцевими держав�

ними адміністраціями;

— підпорядковані голові відповідної держав�

ної адміністрації, які водночас мають урахову�

вати вимоги реалізації завдань відповідного

міністерства чи іншого центрального органу

виконавчої влади.

Кожен із зазначених типів місцевих органів

має окремий характер відносин з іншими орга�

нами виконавчої влади і місцевого самовряду�

вання, а також порядок призначення керівни�

ків. Також треба враховувати, що деякі місцеві

підрозділи центральних органів виконавчої

влади, зокрема митниці або Служби безпеки

України, не підпорядковуються ні місцевим

державним адміністраціям, ні органам місцево�

го самоврядування.

До загальних причин незадовільного стану

управлінської діяльності місцевих органів вико�

навчої влади належать:

— відсутність відповідної потребам держави

нормативно�правової бази діяльності місцевих

органів виконавчої влади та вкрай неефективне

використання існуючої;

— неефективна система взаємодії місцевих

державних адміністрацій з центральними орга�

нами виконавчої влади;

— неефективна система взаємодії органів

виконавчої влади на регіональному та місцево�

му рівнях, слабкість районного рівня місцевих

державних адміністрацій;

— недостатній рівень аналізу та прогнозу�

вання результатів управлінських рішень на сус�

пільство місцевими органами влади;

— недосконала система державної служби

взагалі;

— незабезпеченість паритетних засад у від�

носинах особи з місцевими органами виконав�

чої влади;

— низька ефективність суспільних реформ,

зокрема у сферах формування ринкових меха�

нізмів, фінансово�кредитної та податкової сис�

тем, а також соціального захисту, що призвело

до зрощування влади з бізнесом, зростання

тіньової економіки та корупції;

— недостатнє використання в діяльності

органів виконавчої влади принципів відкритос�

ті і прозорості та механізмів електронного уря�

дування.

На законодавчому рівні закладено ряд кон�

фліктів між органами державної влади і органа�

ми місцевого самоврядування. Так, місцеві дер�

жавні адміністрації, з одного боку, формуються

згори, а з іншого виконують делеговані законом

функції виконавчих органів відповідних рад.

При цьому районні та обласні ради наділені

безумовним правом висловлювати недовіру

головам відповідних місцевих державних адмі�

ністрацій, що тягне за собою їх відставку. Голо�

ви ж місцевих державних адміністрацій не наді�

лені безпосередніми правовими важелями

контролю за діяльністю відповідних рад, впливу
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на них, навіть у випадку прийняття останніми

рішень, що суперечать законодавству. 

На практиці конституційно�правовий статус

голів місцевих державних адміністрацій набуває

серйозної невизначеності, а різниця між юри�

дичним статусом та фактичним іноді провокує

серйозні правові конфлікти. Разом з тим суттєво

ускладнюється механізм реалізації визначених

Конституцією та Законами України їх повнова�

жень, унеможливлюється стан неупередженої,

професійної діяльності, ускладнюється механізм

взаємодії з органами місцевого самоврядування

(з радами, які сформовані за змішаною системою).

До того ж, чинне законодавство України не

містить чітко визначеного переліку підстав

висловлення недовіри голові відповідної МДА

обласною та районною радами. Це створює

поживний грунт для прийняття волюнтаристсь�

ких (силових) рішень представницькими орга�

нами місцевого самоврядування щодо місцевої

державної адміністрації та, як наслідок, необ�

ґрунтованої «гнучкості» голів МДА. 

Конфронтація на рівні «районна (обласна)

рада — районна (обласна) державна адміністра�

ція» нерідко має чітко виражений політичний

характер. Особливо це спостерігається у тих

випадках, коли більшість представницького

органу сформована із осіб, які є членами полі�

тичної партії (партій), що перебувають в опози�

ції до парламентської більшості чи Президента

України.

Випадки зловживання правом, порушення

Конституції та Законів України органами місце�

вого самоврядування набувають системного

характеру. Після дострокового припинення пов�

новаження представницького органу — ради —

виникає проблема наступного порядку призна�

чення виборів, адже сьогоднішній механізм

призначення дострокових (позачергових) вибо�

рів місцевих рад Верховною Радою України є не�

ефективним.

Органи виконавчої влади (уряд, міністер�

ства, а тим більше МДА) фактично не володіють

ефективними інструментами впливу на діяль�

ність органів місцевого самоврядування. При

цьому не районні чи обласні ради, а місцеві дер�

жавні адміністрації, формування яких залежить

від центральної влади, не лише представляють

інтереси регіонів у державі, а є її стрижнем,

оскільки згідно із законодавством виконують

більшість функцій публічного управління

(публічної адміністрації). 

Особливої уваги заслуговує територія, в ме�

жах якої здійснюються повноваження органами

місцевого самоврядування сіл, селищ та міст. Як

правило, ця територія окреслюється межами

населених пунктів. В окремих випадках —

межами забудови, якщо вони не винесені в на�

туру на місцевості. Вся інша територія між насе�

леними пунктами перебуває під юрисдикцією

районних державних адміністрацій. Проте та�

кий стан речей не є перешкодою до дублювання

повноважень. Дублювання повноважень між

місцевими державними адміністраціями та

органами місцевого самоврядування сьогодні

є не лише звичною місцевою практикою, але

однією із серйозних загроз для сучасного дер�

жавного управління. Для того, щоб переконати�

ся у цьому, достатньо порівняти повноваження

місцевих державних адміністрацій відповідно

до Закону України «Про місцеві державні адмі�

ністрації» (ст. 13, 17–27) та повноваження вико�

навчих органів сільських, селищних, міських

рад, визначені Законом «Про місцеве самовря�

дування в Україні» (ст. 27–41). Ця проблема

потребує якнайшвидшого вирішення.

Існує проблема взаємовідносин між місцеви�

ми органами виконавчої влади та центральними

органами виконавчої влади (далі: ЦОВВ).

У першу чергу, це стосується механізму взаємо�

дії голів місцевих державних адміністрацій

з Кабінетом Міністрів України. Конституція

України містить ряд спірних положень, які на

практиці породжують конституційно�правові

конфлікти. Це сприяє розвитку дуалізму кон�

ституційно�правового статусу голови місцевої

державної адміністрації. Зокрема, «голови міс�

цевих державних адміністрацій призначаються

на посаду і звільняються з посади Президентом

України за поданням Кабінету Міністрів Украї�

ни» (част. 4 ст. 118 Конституції) або «голови

місцевих державних адміністрацій при здій�

сненні своїх повноважень відповідальні перед

Президентом України і Кабінетом Міністрів

України, підзвітні та підконтрольні органам

виконавчої влади вищого рівня» (част. 5 ст. 118
Конституції) [1].

Відповідно до Конституції України, забезпе�

чення реалізації внутрішньої політики держави

покладено на Кабінет Міністрів України (стат"
тя 116). Водночас голови місцевих державних

не відповідальні перед Кабінетом Міністрів,

а лише підзвітні та підконтрольні йому (част. 5
статті 118). Та й спосіб призначення на посаду

голови МДА передбачає активну роль Прези�

дента, а не уряду. У період, коли діяла політична

реформа, це призводило до того, що під час

політичних конфліктів на рівні «Глава держави —

Уряд» такий механізм призначення не лише

негативно позначався на авторитеті державної

влади загалом, але й робив неефективною дер�

жавну, зокрема державну регіональну політику.

Прикладом того може бути заборона головам

державних адміністрації виїзду за межі відповід�

ної області без дозволу голови Секретаріату

Президента України.
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Слід відмітити також неефективну організа�

цію взаємодії між місцевими державними адмі�

ністраціями різних рівнів. Районний рівень

є достатньо слабким для проведення ефектив�

ної державної політики. Крім того, контрольні

функції РДА обмежені лише містами районного

значення, селами, селищами. Щодо міст обла�

сного значення, то передбачена Конституцією

контрольна функція місцевих державних адмі�

ністрацій практично не застосовується ні з боку

обласної державної адміністрації (далі: ОДА), ні

з боку районної державної адміністрації (далі:
РДА). Механізми такого контролю законом

поки що не передбачені.

З іншого боку, ОДА часто слугує поштовою

скринькою, посередником між ЦОВВ та РДА

при виконанні більшості завдань уряду. При

цьому районні державні адміністрації здебіль�

шого не мають відповідних ресурсів для вико�

нання таких завдань, у першу чергу, кадрових,

у той час, як ОДА через віддаленість від терито�

рій не мають можливості для ефективної реалі�

зації державної політики.

Місцеві державні адміністрації покликані

забезпечувати єдність проведення державної

політики на всій території держави. Але доне�

давна дієвих механізмів узгодження рішень цен�

тральних і місцевих органів державної влади,

які зачіпають інтереси місцевого самоврядуван�

ня, не існувало. Проекти подібних рішень на

центральному рівні та на рівні місцевих держав�

них адміністрацій часто не узгоджувалися або

й не обговорювалися ні з національними асоці�

аціями органів місцевого самоврядування, ні

з органами місцевого самоврядування відповід�

ної території. Тепер такі механізми передбачено

Законом України «Про асоціації органів місце�

вого самоврядування» [5].

Децентралізації публічного управління не

сприяють також чинна централізована модель

формування доходів місцевих бюджетів та відсут�

ність у місцевих органів виконавчої влади повно�

важень щодо прийняття податкових та бюджет�

них рішень, низький рівень фіскальної автономії

органів місцевої влади, зниження питомої ваги

місцевих бюджетів у зведеному бюджеті країни,

незначна частка власних дохідних джерел. У свою

чергу, діючий механізм делегування місцевими

радами повноважень місцевим державним адмі�

ністраціям знижує ефективність використання

коштів місцевих органів влади щодо регулювання

місцевого розвитку та обсягу фінансових ресур�

сів, що знижує ефективність бюджетної політи�

ки. Наявність значних бюджетних дотацій з цен�

тру до місцевих бюджетів знижує надійність

і достовірність середньо� та довгострокового

прогнозування місцевого розвитку відповідними

місцевими органами виконавчої влади.

Проблемою для місцевих органів виконавчої
влади залишається нераціональність існуючої на
сьогодні мережі бюджетних установ, її невідповід<
ність сучасним потребам суспільства. Так, не
вистачає приміщень для розміщення певних орга<
нів чи установ, що ведуть прийом громадян та
надають їм ті чи інші публічні послуги. Одночасно
інші бюджетні установи здають свої приміщення
в оренду комерційним структурам або продовжу<
ють без потреби утримувати приміщення, що не
використовуються, обтяжуючи місцевий чи Дер<
жавний бюджети.

Оптимізувати мережу бюджетних установ

заважають, у першу чергу, законодавчі перепо�

ни. Так, потребують перегляду критерії визна�

чення мінімальної мережі медичних та соціаль�

них закладів. Сьогодні, наприклад, у районному

центрі нерідко існують міський і районний

пологові будинки, а сумарна кількість наро�

джень у місті та районі не завантажує навіть

одного з них і наполовину. У той же час, згідно

з частиною третьою статті 49 Конституції Укра�

їни, існуюча мережа закладів охорони здоров’я

не може бути скорочена. З іншого боку, відсут�

ність стандартів публічних послуг та методології

визначення їх вартості не дає можливості місце�

вим органам виконавчої влади ефективно здій�

снювати свою управлінську діяльність.

Значна кількість адміністративних та соці�

альних послуг, зокрема у сфері освіти, охорони

здоров’я, соціального забезпечення, не є стан�

дартизованими або надаються за стандартами,

що були розроблені за радянських часів.

Відсутність відповідних стандартів надання

публічних послуг не дозволяє правильно встано�

вити вартість однієї послуги, що має гарантова�

но надаватися громадянину, який її потребує.

Відсутність методології визначення вартості

послуг, що мають надаватися населенню, у свою

чергу призводить до значних викривлень при

плануванні відповідних трансфертів Держав�

ного бюджету та видатків місцевих бюджетів.

Отже, без подальшого розроблення стандартів

надання всіх видів публічних послуг та методо�

логії визначення їх вартості планування видатків

бюджетів буде і надалі базуватися на необ’єктив�

них показниках минулих років, а використання

ресурсів місцевими органами виконавчої влади

здійснюватиметься без урахування ефективності

та результативності таких витрат та не забезпе�

чуватиме бажаної якості послуг, що надаються.

Однак, слід зауважити, що причинами низь�

кої якості адміністративних послуг, зверхнього

ставлення чиновників до громадян, тяганини

і свавілля є також віднесеність більшості адміні�

стративних послуг (всупереч принципу субсидіар"
ності) до компетенції органів виконавчої влади,

працівники яких не відчувають своєї підзвітності
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та підконтрольності місцевій громаді і на яких

не можуть ефективно впливати органи місцево�

го самоврядування.

Значним блоком проблем у функціонуванні

місцевих органів виконавчої влади залишають�

ся непослідовність кадрової політики, високий

ступінь її політизації, відсутність професійного

підходу до добору кадрів. Це проявляється

через:

— недосконалість чинного законодавства

у сфері державної служби. Закон України «Про

державну службу» в його чинній редакції не

внормовує належним чином ефективний добір,

забезпечення соціального і матеріального стату�

су та правового захисту державних службовців,

передусім — на місцевому рівні; [4]

— високий рівень централізації управління

в Україні. Посадові особи органів місцевого

самоврядування та службовці місцевих держав�

них адміністрацій сьогодні становлять лише

близько 52 % загальної чисельності працівни�

ків, зайнятих у сфері державного управління.

Чисельність апарату центральних органів влади

та, відповідно, адміністративні витрати на їх

утримання є необґрунтовано великими;

— протиріччя у чинному законодавстві щодо

процедур призначення та звільнення керівників

органів місцевої влади. Визначений чинним

Законом України «Про місцеві державні адміні�

страції» механізм кадрових призначень за по�

данням різних органів влади спричинює по�

двійне підпорядкування, руйнування вертикалі

виконавчої влади;

— непрозорість і суперечливість добору кан�

дидатів на посади голів місцевих державних

адміністрацій та їхніх заступників. Протягом

2006–2008 років 95% посадових осіб за подан�

ням Кабінету Міністрів України призначено не

з кадрового резерву. Це спричинює затримки у

призначенні, зниження професійності кадрово�

го складу керівників місцевих державних адмі�

ністрацій;

— надмірна політизація діяльності керівників

місцевих державних адміністрацій, поширення

практики використання в цій сфері квотних

принципів і суб’єктивних підходів призводить

до депрофесіоналізації державної служби на

регіональному та місцевому рівнях. Так, з при�

значених у 2007–2008 рр. голів і заступників голів

районних державних адміністрацій та керівни�

ків апарату обласних державних адміністрацій

у середньому близько 15 % не мали попередньо�

го досвіду роботи на керівних посадах у держав�

ному управлінні, а 15 % голів районних держав�

них адміністрацій взагалі не мали жодного

досвіду управлінської роботи. Частка осіб з ви�

щою освітою серед службовців районних дер�

жавних адміністрацій не перевищує 80 %;

— незадовільний рівень оплати праці дер�

жавних службовців місцевих органів влади.

Сьогодні оплата праці державних службовців

фактично не пов’язана з рівнем їхньої кваліфі�

кації, освітою та професійною підготовкою,

складністю завдань, що виконуються. Серед�

ньомісячна заробітна плата службовців район�

них державних адміністрацій в Україні лише на

8 % перевищує середню заробітну плату в країні;

— значна плинність кадрів, особливо серед

молодих службовців. Середній вік державних

службовців, працівників МДА становить близь�

ко 37,5 років;

— недосконалість існуючої системи підготов�

ки, перепідготовки та підвищення кваліфікації

спеціалістів у сфері державного управління та

місцевого самоврядування. Щороку протя�

гом 2006–2008 років кваліфікацію підвищували

близько 20 % службовців районних державних

адміністрацій. Такий цикл повного кваліфіка�

ційного оновлення, який триває від 5 до 7 років,

не дає змоги вчасно реагувати на нові виклики

та не сприяє впровадженню інноваційних тех�

нологій управління у практику діяльності місце�

вих органів виконавчої влади.

Отже, найбільш актуальними проблемами

функціонування місцевих органів виконавчої

влади є:

— наявність суперечностей у положеннях

Конституції України, що визначають територі�

альну основу, організаційну систему, компетен�

цію органів місцевого самоврядування та місце�

вих державних адміністрацій;

— відсутність чіткого розподілу повноважень

між органами місцевого самоврядування та міс�

цевими органами виконавчої влади, надмірний

рівень централізації управління в Україні;

— нечітка визначеність як завдань місцевої

влади, так і її складових підсистем та елементів;

— нечітко визначена і така, що допускає дуб�

лювання, компетенція місцевих органів влади;

— нераціональний розподіл обсягів мате�

ріально�фінансових ресурсів між елементами

системи місцевої влади, необхідних для  належ�

ної реалізації закріпленої за ними компетенції,

неправильний механізм розподілу;

— діючий механізм делегування місцевими

радами повноважень місцевим державним адмі�

ністраціям;

— протиріччя у чинному законодавстві щодо

процедур призначення та звільнення керівників

органів місцевої влади, надмірна політизація їх

діяльності;

— неефективна система державної служби,

недосконалість системи та низький рівень опла�

ти праці в органах місцевого самоврядування;

— непрозорість діяльності органів виконав�

чої влади;
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— відсутність стандартів публічних послуг та

методології визначення їх вартості;

— нераціональна мережа бюджетних уста�

нов, що не відповідає сучасним потребам сус�

пільства;

— нераціональний адміністративно�терито�

ріальний устрій держави; 

— неврегульованість відносин між місцеви�

ми органами влади та громадянами відповідно

до сучасної парадигми управління;

— незабезпечення належного судового, пар�

ламентсько�представницького контролю за

діяльністю місцевої влади [14].

В умовах продовження світової фінансової

кризи подальша надмірна концентрація повно�

важень в органах виконавчої влади та відсут�

ність мотивації органів місцевого самовряду�

вання у місцевому розвитку є неприпустимими

і мають бути подолані.

Проведенню реформи публічної влади (як

державної, так і місцевого самоврядування) на

місцях має передувати створення відповідної

сучасним вимогам територіальної основи для

діяльності органів виконавчої влади та органів

місцевого самоврядування з чітким розподілом

повноважень між органами місцевого самовря�

дування і органами місцевої виконавчої влади.

На рівні областей, міст Києва та Севастопо�

ля, а також на рівні районів повинні діяти міс�

цеві державні адміністрації, наділені повнова�

женнями щодо контролю за відповідністю актів

органів місцевого самоврядування цієї території

Конституції та законам України, здійснення

виконавчої влади на відповідній території

і координації діяльності територіальних підроз�

ділів центральних органів виконавчої влади.

Повноваження місцевих державних адміністра�

цій та органів місцевого самоврядування мають

бути чітко розмежованими, делегування повно�

важень від органів місцевого самоврядування

місцевим державним адміністраціям повинно

відбуватися на підставі закону у випадку, коли

органи місцевого самоврядування з якихось

причин їх не здатні виконувати.

Голови місцевих державних адміністрацій

мають бути кар’єрними державними службов�

цями, що призначаються на посаду та звільня�

ються за спеціальними процедурами.

Спосіб призначення голів державних адміні�

страцій повинен залежати від виконуваних

ними функцій. Якщо вони виконують госпо�

дарські функції, то призначаються Кабінетом

Міністрів України за погодженням з Президен�

том України. При цьому вони мають бути відпо�

відальні перед Кабінетом Міністрів і підзвітні та

підконтрольні Президентові. Якщо ж на них

будуть покладені тільки контрольно�наглядові

функції, то голови МДА повинні призначатися

Президентом за погодженням з Кабінетом

Міністрів України. Але при цьому Кабінет Міні�

стрів України має обов’язково погоджувати

осіб, призначуваних на посади голів виконко�

мів обласних та районних рад, які будуть органі�

зовувати виконання в тому числі і загальних

державних програм на відповідних адміністра�

тивних територіях.

Очевидною є необхідність забезпечення ви�

мог неупередженості голів МДА, їхнього висо�

кого рівня підготовки та інституційної пам’яті.

Це забезпечується складною процедурою при�

значення, ротацією, фаховою підготовкою та

належним фінансово�матеріальним забезпе�

ченням. У частині призначення можна запро�

понувати таку процедуру:

— Указом Президента претендент включа�

ється до спеціального кадрового резерву на зай�

няття посади голови МДА відповідно до заяви

та за умови відповідності кваліфікаційним

вимогам, при цьому вказаний кадровий резерв

повинен бути достатньо вузьким (від 25 до 50%

загальної кількості посад);

— протягом року після включення до спе�

ціального кадрового резерву претендент прохо�

дить відповідну підготовку, за результатами якої

може бути рекомендований до зайняття посади

Головдержслужбою та Мінрегіонбудом;

— при появі вакансії Кабінет Міністрів подає

на погодження Президенту тільки ті кандидату�

ри, які перебували в кадровому резерві і щодо

яких є рекомендації щодо їхньої відповідності

тим вимогам, які ставляться перед головою

МДА.

Очевидно, що така схема знижує ймовірність

прийняття скороспілих чи упереджених кадро�

вих рішень. Це дозволяє також уникати непоро�

зумінь між Президентом та урядом, оскільки

призначення відбувається лише тих осіб, які

були включені до списку Президентом, тому

формальних підстав для відмов з його боку про�

позиціям уряду не повинно бути.

Повноваження місцевих державних адміні�

страцій повинні бути також розділені між рів�

нями. Так, більшість повноважень організацій�

но�розпорядчого та контрольного характеру

повинні бути передані на рівень району. На рівні

області повинні залишитись тільки ті функції,

які недоцільно передавати на районний рівень.

Звичайно посилення ролі РДА можливо ли�

ше при реформуванні адміністративно�терито�

ріального устрою, зменшенні кількості районів,

збільшення їх території, що дозволить також

вирішити кадрові та матеріально�технічні про�

блеми в діяльності районних державних адміні�

страцій.

Необхідно здійснити заходи з деконцентрації

державного управління, яка передбачає переда�
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чу досить великого обсягу розпорядчо�організа�

ційних повноважень до голови МДА. Реально

це означає, що до структури МДА повинні вхо�

дити всі територіальні підрозділи центральних

органів виконавчої влади, крім силових струк�

тур. Відносно них голова МДА здійснює коор�

динаційні функції. Це дає змогу виробити ефек�

тивну систему реалізації державної політики на

територіях, оскільки при цьому забезпечується

ефективний зворотний зв’язок по лінії голова

МДА — Прем’єр�міністр, що зменшує рівень

спотворень рішень уряду галузевими територі�

альними підрозділами ЦОВВ. Найбільшою за

обсягом та соціальною значимістю є передача

до місцевих державних адміністрацій функцій

виконання державних програм соціального

захисту.

Послідовність у побудові ефективної публіч�

ної влади на територіях вимагає посилення кон�

трольних функцій МДА за законністю рішень

органів місцевого самоврядування. При їх здій�

сненні необхідно забезпечити законність,

неупередженість, оперативність, дієвість. Голо�

ва державної адміністрації відповідного рівня

повинен отримати вагомі інструменти для своєї

діяльності як представника центрального уряду

виконавчої влади.

Відповідальність органів місцевого самовря�

дування за прийняті ними рішення повинна

бути справедливою і невідворотною. Це забез�

печується чіткою процедурою санкцій, не по�

в’язаною з політичними мотивами. Виправда�

ним видається такий порядок дій:

— орган місцевого самоврядування прийняв

акт, який може вступити в дію після його реє�

страції територіальним органом юстиції;

— протягом певного часу, необхідного для

фахового опрацювання, голова місцевої дер�

жавної адміністрації може зупинити акт через

невідповідність його Конституції та законам

з обов’язковою передачею до суду;

— якщо рішення суду підтверджує незакон�

ність акту, орган місцевого самоврядування, що

його прийняв, зобов’язаний його відмінити

у визначений термін, тим самим повернутись

у правове поле;

— якщо орган місцевого самоврядування не

здійснив необхідних дій з приведення своїх

актів до вимог закону, голова місцевої держав�

ної адміністрації звертається до Президента

з поданням на припинення діяльності такого

органу;

— Президент своїм указом призначає поза�

чергові вибори місцевої ради чи голови грома�

ди, залежно від того, хто допустив порушення

закону. (як варіант — Президент припиняє

діяльність органу, що порушує законодавство,

а парламент призначає позачергові вибори);

— в окремих, визначених законом випадках,

коли вимагається невідкладне забезпечення

життєдіяльності установ та організацій на тери�

торії, Президент за поданням Кабінету Міні�

стрів може призначити тимчасового адміністра�

тора, який виконує деякі повноваження органів

місцевого самоврядування (Якщо місцеве само"
врядування є правом територіальної громади, а не
її обов’язком, то така схема буде логічною).

Задекларовані у попередні роки перетворення

у соціально�економічній сфері не узгоджуються

із трансформацією публічної влади. Концепту�

альна невизначеність підходів до здійснення

політичної та конституційної реформи, які

майже не торкаються місцевої влади, не мають

цілісного вигляду, спонукає до нескінченних

дискусій, від яких суспільство втомилося і очі�

кує конкретних дій. Міністерство регіонального

розвитку та будівництва України, дбаючи про

модернізацію країни та проведення життєво

необхідних реформ з метою виходу її з кризи,

розробило у 2008–2009 роках базовий документ,

який дає змогу побудувати струнку послідов�

ність подальшого реформування організації

територіальної публічної влади. Йдеться про

зміни до Конституції України, що передбачають:

— зміни в способі призначення голів місце�

вих державних адміністрацій;

— позбавлення місцевих органів виконавчої

влади функцій виконавчих органів місцевих

рад, зокрема виконання бюджету;

— право Президента призначати позачергові

вибори місцевих рад та голів громад;

— право Президента призначати тимчасово�

го адміністратора;

— визначення рівнів адміністративно�тери�

торіального устрою — громади, району, області

— більш чітке визначення місцевого самов�

рядування, як права та спроможності органів

місцевого самоврядування вирішувати питання

місцевого значення, що відповідає Європейсь�

кій Хартії місцевого самоврядування;

— передбачення існування виконавчих орга�

нів районних та обласних рад.

Розроблено також проект Концепції державної

регіональної політики [7], яка схвалена Кабінетом

Міністрів України у 2008 році. Основні положен�

ня Концепції враховують вплив ринкової конку�

ренції та світової економіки на регіони і спря�

мовані на розвиток як регіонів (зміцнення

економічної спроможності регіонів, розвиток їх

бізнес�можливостей), так і розвиток національної

економіки. Підготовлено проект Закону України

«Про засади державної регіональної політики» як

одного з найголовніших інструментів для налаго�

дження взаємодії центральних та місцевих органів

виконавчої влади і органів місцевого самовряду�

вання при здійсненні антикризових заходів [10].
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Ухвалення такого Закону дало б можливість:

— вибудувано цілісну систему інституцій для

реалізації державної регіональної політики на

якісно нових засадах партнерства центру і регіо�

нів, органів виконавчої влади та місцевого са�

моврядування, влади і місцевих громад;

— запроваджено нові принципи та інстру�

менти підтримки проектів і програм регіональ�

ного розвитку, визначено джерела їх фінансу�

вання на прозорих конкурсних засадах;

— започатковано нові механізми регіональ�

ного розвитку, які сприятимуть зменшенню

диспропорцій і посиленню взаємозв’язків між

регіонами, концентрації та об’єднанню зусиль

і ресурсів з метою протистояння світовій фінан�

совій кризі.

Важливе значення має також координація

діяльності центральних та місцевих органів

виконавчої влади, органів місцевого самовряду�

вання при:

— реалізації в регіонах Державної стратегії

регіонального розвитку на період до 2015 року

з урахуванням Генеральної схеми планування

території України та регіональних стратегій

розвитку;

— підготовці і укладенні угод між Кабінетом

Міністрів України та обласними радами щодо

регіонального розвитку і забезпеченні реалізації

вже укладених угод.

Вибудовуючи струнку концептуальну систе�

му реформ з метою оптимізації просторового

устрою України, реформування місцевого само�

врядування, зміцнення кадрового складу орга�

нів місцевого самоврядування та створення на

цій основі ефективної, відповідальної публічної

влади на всіх рівнях адміністративно�територі�

ального устрою,  Мінрегіонбудом у 2008�2009

роках розроблено проекти: Концепції форму�

вання системи підвищення кваліфікації посадо�

вих осіб місцевого самоврядування [8], Концеп�

ції реформи місцевого самоврядування [12],

Концепції реформування адміністративно�те�

риторіального устрою [13]. 

Концепція реформування місцевого само�

врядування передбачає поліпшення якості

життя людини у територіальних громадах через

становлення ефективного місцевого самовряду�

вання як інституту спроможної публічної влади,

що надає якісні послуги публічного характеру

безпосередньо громадянам на відповідній тери�

торії під свою відповідальність відповідно до

законодавства. Розбудова раціональної просто�

рової основи організації публічної влади для

забезпечення доступності та якості надання

соціальних і адміністративних послуг, ефектив�

ного використання публічних ресурсів, сталого

розвитку всіх територій України, здатності аде�

кватно реагувати на соціальні та економічні

виклики є метою реформи адміністративно�

територіального устрою в Україні.

Розроблені проекти Законів України «Про

адміністративно�територіальний устрій Украї�

ни» [9] і «Про місцеві державні адміністрації»

(нова редакція на розгляді в Кабінеті Міністрів
України) повинні забезпечити розвиток місцевої

виконавчої влади відповідно до сучасних

викликів.
Діючий Закон України «Про столицю Украї�

ни — місто�герой Київ», яким визначаються

особливості здійснення виконавчої влади у міс�

ті Києві, має суттєві вади. Тому при розробці

нової його редакції має бути передбачено роз�

поділ повноважень між Київською міською

радою та її виконавчим органом, з одного боку,

і районними в місті Києві радами (при їх утво�

ренні) та їх виконавчими органами, з іншого.

Більшість повноважень щодо надання послуг

безпосередньо громадянам повинні бути відне�

сені до компетенції саме районних у місті Києві

рад та їх виконавчих органів, а Київська міська

рада та її виконавчий орган мають вирішувати

переважно питання, стратегічно важливі зна�

чення для всього міста. У відповідності з проектом

Концепції реформування адміністративно�те�

риторіального устрою України у процесі здій�

снення адміністративно�територіальної рефор�

ми райони в місті Києві мають стати

адміністративно�територіальними одиницями

і, відповідно, щодо фінансування здійснюваних

ними делегованих державою повноважень

повинні мати прямі міжбюджетні зв’язки з Дер�

жавним бюджетом України.

Законодавче врегулювання питань спеціаль�

ного статусу органів виконавчої влади та місце�

вого самоврядування м. Севастополя, його адмі�

ністративно�територіального устрою, як це

передбачено положеннями ст.ст.: 118 та 140 Кон�

ституції України, поки що не втілене в життя.

Слід негайно вирішити правове забезпечення

сучасних викликів для міста з метою формуван�

ня сприятливих умов його соціально�економіч�

ного розвитку.

Починати ж реформу місцевої влади, як під�

системи публічної адміністрації, потрібно,

виписавши завдання для кожної її підсистеми

чи елемента і наділивши їх відповідною компе�

тенцією, користуючись принципами децентра�

лізації та субсидіарності.

Потрібно провести фінансово�економічну

оцінку надання ними послуг, визначити джере�

ла оплати послуг та просторові межі діяльності

кожної їх підсистеми чи елемента, щоб мінімі�

зувати затрати ресурсів для надання цих послуг.

Це створить передумови для збільшення перелі�

ку, обсягів та якості надання публічних послуг

на функціональних територіальних одиницях
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(їх можна умовно назвати округами). Такі функ�

ціонально�територіальні одиниці можуть бути

введені для ефективного надання освітніх, куль�

турних, побутових та інших послуг. Наприклад:

— освітні округи;

— поштові округи;

— судові округи;

— податкові округи;

— військові округи тощо.

Їх межі можуть не збігатися з межами адміні�

стративно�територіальних одиниць, які встанов�

люються відповідно до підібраної і визначеної

системи якісних та кількісних критеріїв.

Такий підхід дозволяє виробити більш раціо�

нальний механізм перерозподілу обмежених

публічних ресурсів через удосконалення бюд�

жетних відносин і податкової системи.

Як відомо, система публічної адміністрації

твориться відповідно до законодавчо закріпле�

ного поділу держави на територіальні підрозді�

ли. Кількість ієрархічних ступенів адміністра�

тивно�територіального устрою залежить від

розмірів і освоєності території, розміщення на�

селення, політико�правових засад державності

та економічно виправданого надання публічних

послуг, згрупованих за певними якісними озна�

ками. Для трирівневої системи це, наприклад,

можуть бути:

— послуги першої необхідності;

— загальні послуги;

— спеціалізовані послуги.

Зазначимо, що правильна організація адміні�

стративно�територіального устрою не тільки

забезпечує економічно виправдане надання

публічною адміністрацією визначених законом

послуг, а й сприяє соціально�економічному

розвитку територій та консолідації суспільства.

Як уже зазначалося, територіальна організа�

ція різних форм державної влади може збігати�

ся повністю або частково. Критерій тут один —

ефективність.

Реформування публічної служби має забез�

печити її становлення як професійної та полі�

тично нейтральної з механізмом самовдоскона�

лення.

За ідеологічну основу реформи публічної

адміністрації слід узяти доктрину адміністра�

тивних послуг, за якою держава не управляє сус�

пільством, а надає йому послуги.

Важливими складовими реформи публічної

адміністрації є формування інституту адміні�

стративної відповідальності і вдосконалення

досудових механізмів оскарження рішень, дій та

бездіяльності органів публічної адміністрації,

які повинні ґрунтуватися на загальних принци�

пах та правилах адміністративної процедури.

Для проведення реформи публічної адміні�

страції потрібне відповідне політичне, організа�

ційне, правове, фінансове, наукове та інформа�

ційне забезпечення.

Але, передусім, необхідно затвердити кон�

цепцію реформи публічної адміністрації, підго�

тувати саму програму реформ та відповідних

заходів щодо її реалізації, передбачивши відпо�

відний для цього часовий, організаційний

і фінансовий ресурси, пам’ятаючи, звичайно,

при цьому про існуючі на її проведення обме�

ження та загрози [14].
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У статті розглядається дилема громадянства,
етичні засади демократії та посилення впливу
культурних факторів на політичні процеси.

Ключові слова: мультикультура, політика,

етика, дорадча демократія.

В статье рассматривается дилемма граждан"
ства, этические основы демократии и усиление
влияния культурных факторов на политические
процессы. 

Ключевые слова: мультикультура, политика,

этика, совещательная демократия.

We discuss the dilemma of citizenship, ethical basis
of democracy, and increased influence of cultural fac"
tors upon politics.

Key words: multiculture, politics, ethics, delibe�

rative democracy.

Принципи дискурсивної етики вимагають:

для забезпечення демократичної легітимності

потрібно, щоб усі ті, кого можуть торкнутися

наслідки прийняття будь�якої норми, різною

мірою брали участь в її утвердженні. З цієї

точки зору територіальний поділ та державні

кордони не співпадають з межами морального

співтовариства. Дискурсивні співтовариства

можуть виникати там і тоді, де і коли люди

здатні вплинути на дії і благополуччя, інтереси

чи ідентичність одні на одних. Кордони мо�

рального і політичного співтовариства не спів�

падають. Потрібно навіть підтримувати різ�

ницю між ними. Бо те, що ми повинні один

одному через приналежність до людського

роду, не можна зводити до того, що ми повин�

ні один одному як громадяни однієї держави

чи як члени одного культурного «ми»�співто�

вариства, яке історично склалося і яке визна�

чається єдністю пам’яті та життєвого досвіду.

Наша ідентичність як сучасних суб’єктів вклю�

чає в себе всі ці різнорідні виміри — і як мо�

ральних істот, і як громадян, і як членів будь�

якого етнічного співтовариства. Тому дуже

цікаво розглянути проблему в контексті муль�

тикультурного інституціоналізму та дорадчої

демократії.

Критики дорадчої демократії, які звинувачу�

ють її у тому, що вона передбачає культурно

однорідну державу, не звертають увагу на неми�

нуче протиріччя, яке виникає між універсаліст�

ськими вимогами дискурсивної етики, які кли�

чуть до подолання національних і етнічних

кордонів, та особливими зобов’язаннями людей

стосовно одне до одного, що передбачає саме

членство у будь�якій політичній системі. Кри�

тики більше стурбовані тим, щоб продемон�

струвати, що навіть у межах моделі дорадчої

демократії, орієнтованої на забезпечення за�

гальних прав, не знайдуть задоволення вимоги

деяких груп, а тому у крайніх випадках ці групи

вважатимуть за краще відокремитись, а в інших

випадках — заявлять претензію на будь�яку

форму розподілу влади.

105

Розділ V
ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА 
ТА ІДЕОЛОГІЯ

МУЛЬТИКУЛЬТУРНИЙ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМ 
І ДОРАДЧА ДЕМОКРАТІЯ

Елеонора Кучменко, доктор філософських наук, професор,

Борис Кучменко, кандидат філософських наук, професор

УДК 008+32

Р
о

зд
іл

 V
 «

П
О

Л
ІТ

И
Ч

Н
А

 К
У

Л
ЬТ

У
Р

А
 Т

А
 ІД

Е
О

Л
О

ГІ
Я

»



Основоположним для дорадчої демократії

є принцип, згідно з яким голос кожного, кого

стосується норма, закон чи політичний курс,

повинен бути включеним у демократичне обго�

ворення, яке веде до їх прийняття. Тому дана

модель відкрита для широкої гами варіантів

інституціонального устрою, які могли б забез�

печити таке включення. Діапазон подібних

варіантів простягається від розподілу влади між

різними культурними групами у законодавчих,

а також судових інстанціях до органів масової

інформації на різних мовах і різній культурній

приналежності, у тому числі газет, радіо і теле�

бачення. Мовний бар’єр не повинен перешко�

джати демократичній участі.

Особливі методи розподілу влади можуть

передбачати пропорційне представництво, а та�

кож створення місцевих і регіональних асам�

блей та передачу повноважень від центру до

периферії. Якщо наш основний принцип поля�

гає у тому, що потрібно забезпечити якомога

повнішу участь усіх, кого стосується дана про�

блема, то багато рішень краще приймати на міс�

цевому і регіональному рівнях при участі тих,

чиї інтереси більш суттєвим чином порушують�

ся. Проте при використанні цих різноманітних

інституційних  узгоджень слід звертати увагу на

нормативні принципи — егалітарний взаємо�

зв’язок, добровільне самовизначення, свободу

виходу та асоціації.

Егалітарний взаємозв’язок передбачає непри�

пустимість, щоб у представників культурних,

релігійних, мовних та інших меншин, саме че�

рез їх приналежність до таких, було менше гро�

мадянських, політичних, економічних і куль�

турних прав, ніж у представників більшості.

Добровільне самовизначення — це коли не

можна автоматично зачисляти людину до куль�

турної, релігійної чи мовної групи, ґрунтуючись

на обставинах її народження. Членство індивіду

у групі повинно припускати найширшу форму

самовизначення та самоідентифікації. Державі

не слід просто дарувати групі право встановлю�

вати і контролювати членство в ній на шкоду

окремим особам. Бажано, щоб у мультикультур�

них суспільствах, в яких держава визнає за куль�

турними і релігійними групами право на сам�

оуправління і автономну юрисдикцію у певних

сферах (прикладом є досвід Канади, Ізраїлю та

Індії), у будь�який момент, по досягненню зрі�

лого віку, кожну людину запитували б, чи гото�

ва вона зберегти свою приналежність до тієї

групи, з якої походить.
Свобода виходу і асоціація — мається на увазі,

що свобода індивіда на вихід з групи, до якої він

із самого початку зарахований, не повинна

нічим обмежуватися, хоча такий вихід може

супроводжуватися втратою якихось формаль�

них і неформальних привілеїв. Остракізм та від�

хід — це неформальна ціна виключення, а втра�

та прав на землю і певних соціальних виплат

склали б формальну плату за це. Що стосується

останнього моменту, то ліберальна демократич�

на держава має можливості втрутитися і відре�

дагувати сплату за вихід відповідно з принципа�

ми рівності громадян.

У конкретно�інституціональному сенсі дані

нормативні принципи передбачають: якщо

процедури пропорційного представництва

пристосовані до того, щоб охопити і виключені

меншини, відповідним групам і асоціаціям слід

поважати застережені вище умови. Методи

пропорційного представництва не повинні

приводити до «замкнення» індивідів у тих

общинах, до яких вони (із самого початку)

зараховані, якщо останні, наприклад, не дозво�

ляють їм голосувати за кандидатів інших груп

та партій. Представники меншин повинні мати

можливість створювати коаліції і асоціації

з членами інших груп, включаючи представни�

ків більшості, які поділяють їхні погляди. Пот�

рібно підтримувати крос�культурні та міжкуль�

турні політичні об’єднання, делегації

і регіональні асамблеї. На нашу думку, не слід

схвалювати методи пропорційного представ�

ництва, коли вони спираються на ідентичність,

яка визначається з точки зору культури, етносу

і релігії. Але слід вітати зусилля до розширення

демократичної участі меншин, які певним

чином не представлені, якщо тим самим членів

меншин заохочують голосувати, обиратися на

виборні посади та утворювати спілки і асоці�

ації, а також політичні партії. В цілому, інститу�

ціональні механізми повинні балансувати

вимоги індивідуальної автономії учасників сус�

пільного дискурсу, яких розглядають як осіб,

котрі самовизначаються у культурному відно�

шенні, і претензії на колективну автономію

груп, які намагаються використати своє право

на самовизначення.

Цілком можливі випадки, коли більшість

відмовляється погоджуватись на заходи демо�

кратичного включення чи їх виявиться недо�

статньо для задоволення вимог меншин на са�

мовизначення. У подібних випадках доведеться

проводити різницю між пригніченою більшістю

і меншинами, які намагаються до піднесення за

культурними ознаками, а потім на підставі вив�

чення історії, економічних і культурних аспек�

тів конфлікту встановлювати, чи є відокремлен�

ня морально виправданим. Ми не бачимо

причин, щоб на підставі доречної чи дискусій�

ної моделі у принципі виступати проти відокре�

млення. Права на індивідуальне і колективне
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самовизначення можуть вимагати створення

нових політичних співтовариств.

Водночас існує небезпека у спробах деяких

мултикультуралістів і націоналістів ліберально�

го спрямування прикрити романтичним фле�

ром моральні і політичні витрати створення все

нових національних держав [1]. Ті, хто писав на

цю тему, відмічають свого роду феномен

«матрьошки». Кожна нова політична система,

якщо вона приймає форму національної держа�

ви, — слід зазначити, що у більшості випадків

рухи за відокремлення розвиваються саме тому,

що меншина намагається створити власну дер�

жаву, в якій переважала б саме її культура, —

передбачає, що за неї доведеться сплатити

у моральному і політичному відношеннях. Для

кожного націоналістичного руху меншин  існу�

ють свої власні «інші». У кожній державі вини�

кають свої правила включення і виключення.

Деякі з протиріч, які властиві сучасній лібе�

ральній демократії, можна особливо яскраво

спостерігати при розгляді змін, які відбувають�

ся сьогодні у правилах і звичаях, що регулюють

питання громадянства, тобто політичного

членства. Іронія історії полягає у тому, що куль�

турні рухи, які націлені на воз’єднання із одно�

племінниками за кордоном чи на відокремлен�

ня, зараз виникають у світі, де ситуація усе

більшою мірою визначається переміщенням

народів через державні кордони, яке неможли�

во зупинити, і неминучим переміщенням куль�

тур. На нашу думку, не слід вірити у чистоту

культур чи у те, що вони потребують очищення.

Не можна погодитись і з тим, що державні кор�

дони повинні обов’язково співпадати з кордо�

нами переважаючих культурних общин. З цього

приводу доречним є спроба протиставити

романтиці культурного самовизначення аналіз

прикладів трансформації інститутів громадян�

ства у старих національних державах на земній

кулі, а саме у європейських країнах. Слід відмі�

тити, що одвічне протиріччя між правами

людини і вимогами самовизначення відіграє

основоположну роль у ліберальних демокра�

тичних суспільствах, якщо вони хочуть зали�

шитися такими та не піддатися романтизму

національній чи культурній чистоті.

Постає запитання, як саме співвідносяться

права людини і самовизначення у глобалізова�

ному світі?

Сьогодні в умовах стрімкого розвитку глоба�

лізації і фрагментації світу права людини і ви�

моги суверенітету все більше вступають у про�

тиріччя одне з одним. З одного боку, повсюдно

у світі зростає усвідомлення універсальних

принципів, які пов’язані з правами людини.

З іншого боку — все наполегливіше утверджу�

ються особливі ідентичності національного,

етнічного, релігійного, расового і мовного

характеру, завдяки яким і вважається, що дехто

належить до суверенного народу. Глобалізація

зовсім не веде до встановлення «космополітич�

ного порядку» як умови довічного миру між

народами, які підкоряються принципам респуб�

ліканської конституції [2]. Замість цього вона

загострила протиріччя між правами людини

і вимогами самовизначення з боку суверенних

груп людей. Річ у тому, що суверенітет означає

право колективу на визначення себе через вста�

новлення влади над територією у певних кордо�

нах. Тому дуже часто декларації про суверенітет

породжують різниці між «нами» і «ними», тобто

між тими, хто належить до суверенного народу,

і тими, хто не належить. В історії рідко співпа�

дає ідентичність тих, над ким влада утверджу�

ється завдяки їхньому проживанню у межах

певної території, та ідентичність суверенного

народу, від імені якого така влада встановлюєть�

ся. У даному відношенні слушні спостереження

Х. Арендт, хоча вони і були висловлені в іншому

контексті і у зв’язку з труднощами захисту прав

людини у період між двома світовими війнами

у Європі. В них відмічалося, що із самого почат�

ку парадокс, який закладений у проголошенні

невід’ємних людських прав, полягав у тому, що

малася на увазі «абстрактна» людина, яка,

мабуть, ніде не існувала. Відповідно, дуже

швидко вся проблема щодо прав людини вияви�

лася безнадійно сплутаною з питаннями націо�

нального визволення. Як уявлялося, тільки виз�

волений суверенітет народу, а саме свого

власного народу, був здатний забезпечити ці

права [3]. 

Заява на отримання громадянства і натуралі�

зацію з боку іноземних громадян, іноземців, які

натуралізувалися, і резидентів (осіб, що постій�

но проживають у кордонах даної держави),

а також закони, норми і правила, за якими

здійснюються дані процедури, належать до

стрижньових соціальних практик, за якими

можна найбільш тісно прослідкувати за норма�

тивними складностями у співвідношенні прав

людини і суверенітету. Суверенітет передбачає

право народу контролювати свої кордони, а та�

кож установлювати процедури допуску «чужа�

ків» на свою територію і у своє суспільство.

Проте у ліберальній демократичній країні

подібні вимоги суверенітету завжди повинні

бути обмежені правами людини, які індивіди

мають не тому, що вони громадяни і є учасни�

ками політичної системи, а у тій мірі, в якій

вони просто є людьми. Загальні права людини

стоять вище прав громадян і поширюються

на всіх, хто вважається моральною істотою.
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Постає запитання, якого ж роду практика іммі�

грації, натуралізації і громадянства була б у та�

кому випадку сумісна з прихильністю лібераль�

них демократій до прав людини? Чи можливо

замирити вимоги суверенного самовизначення

зі справедливим і рівним ставленням до чужа�

ків та інородців, що живуть серед нас?

У сучасних дебатах із цих питань домінують

два підходи: радикальна аргументація універса�

лістів на користь відкритих кордонів і грома�

дянсько�республіканське уявлення про «зміс�

товні концепції громадянства». Радикальні

універсалісти стверджують, що з моральної

точки зору національні кордони довільні і єди�

ною моральною послідовною позицією універ�

салізму було б відстоювання відкритих кордо�

нів. Дж. Каренс, наприклад, використовує

винайдену Дж. Роулзом «завісу незнання», щоб

розглянути принципи справедливості з точки

зору біженця, іммігранта і того, хто просить

надати йому притулок [4]. Постає запитання, чи

є кордони, у межах яких нам довелося народи�

тися, а також документи, на отримання яких ми

маємо право, з моральної точки зору хоча б у чо�

мусь менш довільними, ніж інші наші характе�

ристики — такі, як колір шкіри, стать і набір

генів, якими ми наділені? Каренс відповідає на

ці запитання негативно. З моральної точки зору

кордони, які означають територіальні межі

нашого народження, як і документи, які ми

маємо право отримати, довільні, бо їх розподіл

не передбачає ніяких чітких критеріїв мораль�

них заслуг, досягнень і компенсації. Тому, на

думку Каренса, ліберальним демократіям слід

проводити політику, максимально можливою

мірою як таку, що відповідає картині світу без

кордонів.

Противагою радикальному універсалізму

Каренса є ряд комунітарних і громадянсько�рес�

публіканських точок зору, на підставі яких сфор�

мульовані більш чи менш «насичені» концепції

громадянства, співтовариства і приналежності.

Ці теоретичні підходи до громадянства, не усу�

ваючи і не забороняючи імміграцію, встановлю�

ють, проте, більш жорсткі критерії для інкорпо�

рування і надання громадянства іноземцям, ніж

теорії універсалістів. Розраховувати на гостин�

ний прийом можуть тільки ті іммігранти, які

краще за інших відповідають ідеалу справжнього

громадянина республіки, що передбачені дани�

ми теоріями. Інші ж отримають презирливу від�

мову. Зрозуміло, враховуючи те, як багато запе�

речень неминуче викликають такі «насичені»

концепції громадянства, комунітарні теорії

можуть легко стати виправданням неліберальної

імміграційної політики і обмеженню прав іммі�

грантів та іноземців.

На думку С. Бенхабіб, доречно було б від�

стоювати позицію, яка міститься десь посереди�

ні — між радикальним універсалізмом політики

відкритих кордонів, з одного боку, і застарілими

із соціологічної точки зору концепціями респуб�

ліканського громадянства, з іншого. Підкрес�

люючи визначальне протиріччя між вимогами

забезпечення загальних прав людини та прин�

ципами демократичного суверенітету, вона ана�

лізує сучасні практики політичного інкорпору�

вання у ліберальних демократичних країнах [5].

Основний об’єкт її уваги — це зміни, які відбу�

ваються у практиках громадянства та інкорпо�

рування в окремих країнах�членах Європейсь�

кого Союзу. Дійсно, є декілька переконливих

історичних і філософських причин [6], які зму�

шують її зараз ставити саме європейські практи�

ки громадянства та інкорпорування у фокус

аналізу подібних проблем.

Маючи ліберальні демократичні устрої, краї�

ни — члени Європейського Союзу — не можуть

йти на будівництво «фортеці Європи». Жодна із

країн ліберальної демократії не може зачинити

свої кордони від біженців чи претендентів на

притулок, мігрантів чи іноземних робітників.

Проникність кордонів — це необхідна, хоча

і недостатня умова ліберальної демократії. Вод�

ночас жодна суверенна ліберальна демократична

країна не може втратити свого права визначати

політику в галузі імміграції та інкорпорування.

Вона зосереджує свою увагу на різницях між

умовами в’їзду до країни, такими, як дозвіл на

відвідування, навчання і придбання власності,

та умовами тимчасового перебування, а потім

між тим та іншим — і постійним перебуванням,

та громадянським інкорпоруванням, фіналь�

ною стадією якого є політичне членство. Ці

різні етапи політичного включення, грані між

якими дуже часто змішують у теоретичних дис�

кусіях, але які, все ж таки, аналітично можна

відрізнити. На кожному з цих етапів суверенна

держава регулює права та вимоги іноземців,

резидентів і громадян інших країн, але це регу�

лювання може бути піддано перевірці, обгово�

ренню та оскарженню, а також оскаржено осо�

бами, відносно яких застосовувалися, їхніми

адвокатами, а також національними і міжнарод�

ними групами правозахисників [7]. У цьому

процесі немає жодного кроку, який би можна

було б приховати від уваги зацікавлених сторін.

Демократична суверенність народу у питаннях

імміграційної політики та інкорпорування не 

є нічим не обмеженим правом. Право народу на

самоутвердження повинно розглядатися і оці�

нюватися у світлі його прихильності до загаль�

них прав людини. Слід зазначити, що зміни

у практиці громадянства й імміграції в країнах
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сучасної Європи відбивають деякі з глибоких

утруднень, з якими стикаються всі національні

держави в епоху глобалізації [8].

Для деяких Європа — це не континент, не

просто географічна ознака, а ідеал, батьківщина

західної філософії та Просвітництва, демокра�

тичних революцій і прав людини. Для інших

Європа — це та частина світу, в якій приховуєть�

ся великий фінансовий капітал. Сучасна Євро�

па опинилася перед загрозою того, що її

моральні та політичні межі будуть тепер визна�

чатися по�новому — у відповідності з географіч�

ними кордонами. Географію використовують

знову, щоб замаскувати сліди складних процесів

політичного і морального включення та виклю�

чення. Де проходять зовнішні і внутрішні кор�

дони Європи після 1989 р.? Чим можна обґрун�

тувати стримуюче значення цих кордонів?

Буцімто в якості ідеалу чи ілюзії, але кого вклю�

чає і кого виключає Європа? Хто став «іншими»

для Європи після припинення «холодної

війни»? 1993 рік є поворотним пунктом у іммі�

граційних тенденціях в європейських країнах.

З моменту підписання 1 травня 1997 р. Амстер�

дамського договору країни�учасниці ЄС ще

більше усвідомили необхідність гармонізувати

закони про громадянство і натуралізацію, які

були б прийняті в країнах�учасницях, а також

зменшити розходження у правовому і політич�

ному становищі громадян ЄС та третіх країн.

Таким чином, дилеми громадянства в сього�

часній Європі набувають особливого змісту

у дебатах з приводу громадянства, що відбува�

ються у сучасній політичній філософії.
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У статті на засадах комунікативного підходу
розглянуто функції, структуру та засоби інфра"
структури національної політичної культури. Оха"
рактеризовано дієвість та перспективи вдоскона"
лення її основних складових у контексті актуальних
потреб сучасного українського суспільства.

Ключові слова: політична культура, інфра�

структура національної політичної культури,

комунікативний підхід.

В статье на основании коммуникативного под"
хода рассмотрены функции, структура и средства
инфраструктуры национальной политической
культуры. Охарактеризованы действенность и пер"
спективы совершенствования ее основных соста"
вляющих относительно актуальных потребностей
современного украинского общества.

Ключевые слова: политическая культура,

инфраструктура национальной политической

культуры, коммуникативный подход.

Functions, structure and means of infrastructure of
national political culture are examined by the means of
the communicative approach. Efficiency and prospects
of improvement of its core components in the context of
urgent needs of the modern Ukrainian society are cha"
racterized.

Key words: political culture, infrastructure of

national political culture, communicative approach.

Перехід від намірів, обіцянок, декларацій,

програм до конкретних дій вимагає розв’язання

багатьох питань, зокрема розбудови інфраструк�

тури того чи іншого процесу. Інфраструктура (від

лат. іnfra — під і structura — будова) — це ком�

плекс взаємопов’язаних обслуговуючих струк�

тур, що становлять і/чи забезпечують основу для

розв’язання певної проблеми (завдання). Остан�

німи роками теоретичним та практичним питан�

ням інфраструктури приділяється все більше

уваги. Поширення набули такі поняття як

«виробнича» та «соціальна інфраструктура»,

похідні від них терміни: «ринкова», «інженерна»,

«транспортна», «інноваційна», «інформаційна»,

«етична інфраструктура» тощо (О. Агарков,

М. Рудакевич, А. Ягодка та ін.) [1; 6;12].

У науковій літературі, присвяченій політич�

ній культурі, поняття «інфраструктура» досі не

використовувалося, хоч ряд питань, які сто�

суються умов і засобів функціонування політич�

ної культури, стали об’єктом аналізу, оцінки та

прогнозування. У першу чергу, це стосується

процесів політичної соціалізації, політичної

комунікації, пропаганди національних цінно�

стей, захисту культурного простору від чужого

впливу тощо (Г. Алмонд, Л. Габелюк, Н. Голівін,

Л. Нагорна, О. Олійник, Б. Цимбалістий) [2; 3;

4; 5; 9; 11]. Однак, загальнотеоретичні й методо�

логічні проблеми інфраструктури політичної

культури, особливо в контексті національно�

державного будівництва, не розглядались.

Мета даної статті — базуючись на комуніка�

тивній моделі національної політичної культури,

розглянути сутнісні риси, структуру та інстру�

ментарій інфраструктурного забезпечення полі�

тико�культурного процесу сучасної нації.

Національна політична культура в комуніка�

тивній моделі розглядається як рух політико�

культурної інформації в процесі комунікації

політичних акторів та її вплив на політичні про�

цеси. У ньому суб’єкти, носії і споживачі полі�

тичної культури послідовно здійснюють ряд

політико�культурних дій: 1) усвідомлення полі�

тичних потреб, цінностей та досвіду народу;

2) кодування в політичних артефактах (культур�

них формах) життєво важливої інформації про

політичні орієнтації, цінності, ідеали, моделі

поведінки, технології; 3) трансляція елементів

політичної культури в національний простір;

4) інтерпретація (розкодування) політичними

акторами інформації, що міститься в артефак�

тах; 5) сприйняття політико�культурної інфор�

мації як значущої, її використання в політичній

діяльності; 6) зворотний зв’язок з метою оцінки

суб’єктами ефективності інструментарію націо�

нальної політичної культури для вдосконалення

культурних форм [7]. Кожна з наведених послі�

довних дій вимагає відповідних умов і допоміж�

них засобів, що виступають в якості основних

складових інфраструктури національної полі�

тичної культури.

Культуротворча діяльність суб’єктів політики

передбачає формування і функціонування

сукупності інфраструктурних елементів, які

можна означити як інноваційну інфраструктуру
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національної політичної культури. Її основу

складають державні органи, в першу чергу, на�

ціональний парламент як законодавчий орган;

інституції виконавчої влади, які акумулюють

досвід адміністративної влади; представницькі

органи місцевого та регіонального самовря�

дування. В умовах демократії важлива культу�

ротворча роль належить інститутам грома�

дянського суспільства (партіям, громадським

організаціям, рухам), політичні ініціативи яких

часто набувають всенародного визнання та під�

тримки. Помітний вклад у формування політи�

ко�культурних новацій вносять державні і не�

державні політологічні центри, вся система

суспільних наук. Роль держави в формуванні та

функціонуванні інфраструктури національної

політичної культури полягає в тому, щоб ство�

рити умови для політико�культурної творчості

як національної еліти, так і рядових громадян,

підтримувати рівні можливості й умови для

кожного суб’єкта цього процесу; захищати но�

ваторів і давати належну оцінку псевдорефор�

маторам, творцям «чорних» технологій тощо.

Особливої уваги в системі функціонування

національної політичної культури вимагає про�

цес трансляції політико�культурних елементів

в регіони країни з метою їх поширення серед

верств населення. Він потребує каналів і засобів
політико�культурної комунікації, які б забезпе�

чували поширення культурних форм, напов�

нення політичного простору елементами полі�

тичної культури, їх циркуляцію. Ефективність

цього процесу залежить від якості інформацій�

ної інфраструктури, що функціонує в країні.

В умовах інформаційної революції, як резонно

зауважує Л. Габелюк, «політична культура впер�

ше в історії людства формується високотехно�

логічними інформаційними та комунікацій�

ними засобами, що стали всепроникаючою

культурною силою» [3, с. 124]. 

Для політико�культурної комунікації важли�

ве значення мають, зокрема, такі складові

інформаційної інфраструктури держави та гро�

мадянського суспільства:

— система засобів масової інформації (су�

купність друкованих та електронних засобів

масової інформації — телерадіокомпаній, ін�

формаційних агентств, комплексів книговидан�

ня, структур кінематографічного, бібліотечно�

го, архівного характеру тощо);

— інформаційно�телекомунікаційні структу�

ри (територіальні державні й корпоративні

комп’ютерні мережі, телекомунікаційні засоби

загального користування та спеціального приз�

начення, органи управління інформаційними

потоками тощо);

— інформаційні технології (організована су�

купність систем, засобів, способів збору, оброб�

ки, використання, розвитку, поширення, захис�

ту і збереження інформаційних ресурсів, у т. ч.

політико�культурного характеру).

Суб’єктами�трансляторами політико�куль�

турної інформації виступають також державні та

політичні лідери, політичні активісти, політичні

інституції, заклади освіти, науки і культури,

народне та професійне мистецтво, форми масо�

вої культури й ін. Ефективними в поширенні

політичної інформації є масові політичні заходи

та події (народні віча, мітинги, демонстрації,

страйки, пікетування, обговорення законопро�

ектів, референдуми, виборчі кампанії тощо).

Успішне функціонування національної полі�

тичної культури залежить від рівня усвідомлен�

ня і самоусвідомлення політичними акторами

політико�культурних потреб, інтересів, а також

ефективності політико�культурних дій та полі�

тико�культурних процесів у цілому. В цьому

зв’язку важливого функціонального значення

набуває їх політична соціалізація.

«Політична соціалізація, — зазначив Г. Ал�

монд, — багато в чому зводиться до прямого

впливу на людину громадянської культури

і самого демократичного державного устрою.

Сприймаючи політичні орієнтації і поведінку

попередніх поколінь, кожне нове покоління вби�

рає в себе громадянську культуру» [2]. Незва�

жаючи на те, що значну соціалізуючу роль вико�

нує кожен з елементів політичної культури, для

нації важливо забезпечити цілеспрямовану полі�

тичну соціалізацію такими суспільними інститу�

ціями, як сім’я, система освіти, трудові колекти�

ви, армія, ЗМІ, громадянське суспільство тощо.

Ефективність політичної соціалізації як про�

цесу освоєння членами нації політичних цінно�

стей, формування поглядів і переконань, умінь

і навичок суспільно�політичної діяльності, на�

буття якості суб’єктів політичного життя, зале�

жить від її інструментального забезпечення —

наявності власної інфраструктури. 

Отже, політична соціалізація має дві складові:

1) цілеспрямований, спеціально організований

(хоч і не завжди усвідомлений) вплив окремих

суб’єктів на народні маси, насамперед, молоде

покоління нації; 2) безособистісний (деперсона�

лізований) соціалізуючий вплив суспільних про�

цесів. Крім того, «виховання політичних орієн�

тацій може бути і не навмисним, і не політичним

за характером, як це буває, коли індивід узнає

про владу в сім’ї чи школі, зі своєї участі у вла�

дних структурах, або коли він на основі власних

ранніх контактів з дорослими переконується

в тому, чи заслуговують люди довіри» [2].
У молодих державах актуальною є політична

соціалізація не лише у вузькому значенні понят�
тя (засвоєння рольового набору, що передбачає
формування партійно�політичної ідентичності
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та участь у діяльності конкретних суб’єктів полі�
тики), а й у широкому. Так, М. Головін у перехід�
них суспільствах пропонує трактувати політичну
соціалізацію як «формування політичної іден�
тичності та набуття базових цінностей, що виз�
начають принципове ставлення до існуючої
політичної системи, формування особистісних
якостей, важливих для політичного життя» [4].
Такий підхід також підтверджує доцільність
широкого трактування інфраструктури політич�
ної соціалізації: крім власне політичних компо�
нентів, вона повинна включати елементи інфра�
структури загальної соціалізації особистості.

Важливим елементом політико�культурного
процесу є забезпечення належної інтерпретації
(розкодування) політичними акторами змісту
культурних форм. Це обумовлено тим, що
успішна політико�культурна комунікація вима�
гає від її суб’єктів послуговування «однією
мовою». Наприклад, смисл вживаного політич�
ним лідером, журналістом чи наставником
у процесі комунікації терміна «національна
держава» повинен бути адекватно витлумаче�
ний адресатом, адже відомо, що національна
держава з точки зору комуністичної ідеології
вважається перепоною на шляху утвердження
«пролетарського інтернаціоналізму» та розвит�
ку «всесвітньої революції», а з позиції інтеграль�
ного націоналізму — вона є абсолютною цінні�
стю й пріоритетом для нації. Тому особа, яка
сприймає політико�культурну інформацію, по�
винна однозначно трактувати текст послання
і володіти об’єктивними аргументами «за»
і «проти», щоб зробити свідомий вибір власної
позиції в конкретній політичній ситуації.

Саме в сфері інтерпретації культурних цінно�
стей точиться гостра політико�ідеологічна
боротьба між представниками різних політичних
сил. На інтерпретацію смислу політико�культур�
ного елемента суттєво впливають як політичний
досвід особи, так і контекст політичних відно�
син, в яких вона перебуває: процеси лібералізації
політики чи її авторитаризації, курс на ту чи іншу
модель національного будівництва, врешті, ста�
більність чи кризовий стан економіки й інших
сфер суспільного життя. Тому з метою форму�
вання національної політичної культури в країні
повинна діяти система навчальних та пропаган�
дистських центрів, низка спеціальних радіо�
і телепередач, Інтернет�сайтів, доступний для
широкого народного загалу арсенал довіднико�
вої літератури тощо, які б роз’яснювали смисл
політичних явищ та процесів, національні полі�
тичні цінності, їх актуальність для сьогодення та
перспектив суспільного розвитку.

Розмірковуючи про умови й чинники ефек�
тивного функціонування національної політич�
ної культури, слід ураховувати вплив «природ�
них», стихійних та навмисно сформованих

бар’єрів на шляху політичної та культурної ко�
мунікації. Вони можуть істотно деформувати
інформацію, що поширюється в політичному
просторі країни, а то й загальмувати її рух до
суб’єктів політики. У статті «Політична культура
України: руйнація та шляхи відродження» на�
ми окреслені основні способи впливу на свідо�
мість українців, до яких вдавалися завойовники
українського народу, намагаючись заблокувати
традиційні канали циркуляції національної куль�
тури і, таким чином, зруйнувати основу націо�
нального буття. Це, зокрема, правові, адміні�
стративні (у т. ч. силові, поліцейські) перепони
поширення цінностей та інших складових полі�
тичної культури (особливо тих, що стосуються
ідеї української національної держави); блоку�
вання історичної пам’яті народу; цілеспрямова�
на руйнація національної самосвідомості україн�
ців; розпалювання недовіри й ворожнечі між
соціальними верствами та регіонами краю; на�
садження згубних для народу аморальних ціннос�
тей і моделей поведінки — підлабузництва, без�
принципності, доносів, кар’єризму ціною зради
національних інтересів, подвійної моралі, байду�
жого ставлення до національних святинь тощо;
суворі масові репресії проти вільнодумства,
намагань відновити власну культуру й держав�
ність; цілеспрямоване винищення національної
еліти — головного носія національної політич�
ної культури; руйнація українського православ’я
і Греко�католицької церкви та провокування
міжконфесійного розбрату; підрив системи на�
ціональної культури в цілому, починаючи від
засад народної моралі й трудової етики — до
виробничої та екологічної культури [8, с. 16–19]. 

Нині, коли Україна — суверенна держава,
вкрай актуальним є завдання формування інфра�
структури, що здатна блокувати канали поши�
рення ідей, ворожих українській незалежності, та
спроби дискредитувати українську державність
і українську національну ідею. Як зазначають
учені Національного інституту стратегічних дос�
ліджень О. Олійник, О. Соснін і Л. Шимансь�
кий, — «на підставі узагальнення відомих в Укра�
їні досліджень можна зробити висновок, що
інформаційні загрози є реальними або потенцій�
ними, їх реалізують інші країни чи внутрішні
соціально�політичні угрупування» [9]. Державна
політика має передбачати превентивну діяльність
органів вади з гарантування інформаційної без�
пеки особи, суспільних груп, суспільства в цілому,
в першу чергу, у сфері політики, культури та
національної самосвідомості громадян.

Об’єднуючу і спрямовуючу місію в системі
національної політичної культури відносно
складових її інфраструктури виконує система
соціального менеджменту політико�культурних
процесів. Інфраструктура менеджменту полі�
тичної культури — це система державних та
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недержавних інституцій, політичних технологій
і заходів, яка, спираючись на імперативи націо�
нальної політичної культури, дані моніторингу
політичних та націєбуттєвих процесів, оцінки
ефективності політичної і загальної культури
нації, виробляє і реалізує стратегію й тактику
забезпечення належного змісту та динаміку
культурного чинника функціонування політич�
ної сфери національного організму. В аналітико�
прогностичній доповіді гуманітарного відділу
Національного інституту стратегічних дослід�
жень НАН України під назвою «Українська
політична культура: перспективи змін» наголо�
шується, що «розв’язання завдань розвитку
українського суспільства неможливе без цілі�
сної, конструктивної роботи у сфері політичної
культури» [10]. У доповіді звертається увага на
заходи органів державної влади та громадськос�
ті, що мають сприяти «формуванню цілісної
і розвинутої політичної культури української
нації». В їх числі: зведення загальнонаціональ�
ного пам’ятника Примирення загиблим за
Україну у війнах ХХ століття; забезпечення
пільг для україномовного книгодрукування;
розгортання загальнонаціональної просвіт�
ницької кампанії, спрямованої на виховання
поваги до традиційної народної культури етніч�
них спільнот; стимулювання розвитку горизон�
тальних асоціативних зв’язків між регіонами
країни тощо. Однак варто зауважити, що упра�
влінська інфраструктура національної полі�
тичної культури має обмежені можливості для
вирішального впливу на політико�культурні
процеси, оскільки культура є продуктом не тіль�
ки цілеспрямованих дій і технологій, а, в основ�
ному, результат спонтанної творчості та «при�
родного добору» кращих, найбільш ефективних
форм і методів політичної діяльності впродовж
тривалого історичного часу.

Отже, політико�культурна інфраструктура
являє собою комплекс взаємопов’язаних об�
слуговуючих елементів духовно�ідеологічного,
морально�правового, матеріально�технічного,
соціально�організаційного характеру, що забез�
печують формування, функціонування та розви�
ток політичної культури нації. Її основними
функціями є управлінська, методологічна, соціа�
лізаційна, селективна, технологічна, трансляцій�
на та захисна. Теоретико�методологічною осно�
вою ідентифікації елементів інфраструктури
національної політичної культури виступає її
комунікативна модель, яка вказує на основні
політико�культурні дії і процеси, що вимагають
інфраструктурного забезпечення.

Складовими інфраструктури національної
політичної культури є такі її основні ланки:
інфраструктура культуротворчої діяльності,
трансляції культури в політичний простір нації,
політичної соціалізації, забезпечення адекват�

ної оцінки елементів національної політичної
культури, її захисту від політико�культурної
експансії ворожих сил. В інфраструктурі націо�
нальної політичної культури можна виділяти
також інфраструктури офіційної і неофіційної
політичних культур та політичних субкультур.

Подальше дослідження інфраструктури
національної політичної культури доцільно зо�
середити на детальному опрацюванні її основ�
них складових, виявленні взаємозв’язків і взає�
модії інфраструктур політичних, правових,
морально�етичних та інших процесів, які істот�
но впливають на політичну культуру широких
народних мас і забезпечують належну ефектив�
ність політичної системи країни.
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Досліджено комунікативний аспект опозицій"
ної боротьби та сутність концепції «позиційного
дискурсу». Вивчено опозиційний дискурс як набір
комунікативних практик. Виділено типи і струк"
тури опозиційного дискурсу.

Ключові слова: політична опозиція, дискурс,

політична комунікація.

Исследован коммуникативный аспект оппози"
ционной борьбы и сущность концепции оппози"
ционного дискурса. Изучен оппозиционный дискурс
как набор коммуникативных практик. Выделены
типы и структуры оппозиционного дискурса.

Ключевые слова: политическая оппозиция,

дискурс, политическая коммуникация.

The paper is devoted to the essence of concept «the
opposition discourse». In the article are investigated
the communicative aspect of the opposition struggle.

Also in the article is studied the opposition discourse as
a Communication Practice.

Key words: the political opposition, the discour�

se, the political communication.

Актуальність дослідження проблеми полі�

тичної опозиції визначається вагомістю цього

інституту для функціонування повноцінної

демократії, оскільки у демократичному суспіль�

стві опозиція виконує ряд важливих політичних

функцій, до числа яких, насамперед, належить

політичний контроль за інститутами влади та

висування альтернатив до наявного політично�

го курсу.

Відповідно, це зумовлює теоретичну та прак�

тичну актуальність комплексного дослідження

політичної опозиції. Водночас, за сучасних

умов розвитку ЗМІ та медіатизації суспільства,

діяльність політичної опозиції переміщується

у комунікативну сферу, оскільки саме через сус�

пільну комунікацію та може апелювати до сус�

пільства для реалізації поставлених цілей. Це

зумовлює значимість вивчення, насамперед,

комунікативних аспектів опозиційної боротьби,

до числа яких, зокрема, належить і опозиційний

дискурс, як комплекс комунікативних практик

опозиційних політичних сил.

Теорія дискурсу і дискурсного аналізу бере

початок у лінгвістиці і філології. Згодом цей

підхід одержав поширення у переважній біль�

шості сучасних гуманітарних наук. Значення

терміна «дискурс» у соціології та політології

значною мірою метафоричне; він визначає не

міжперсональний діалог як «мовленнєвий акт»,

а соціальний діалог, що відбувається через посе�

редництво суспільних інститутів між індивіда�

ми, групами і організаціями. Тобто комунікація

розглядається не з абстрактних позицій обміну

інформацією, а як певна соціальна взаємодія,

що реалізується на фоні соціально�політичного

контексту.

Дискурсивний погляд на вивчення проблеми

політики дозволяє розглядати останню не тіль�

ки як статичну сукупність інститутів, а, насам�

перед, як динамічну єдність індивідів, поєдна�

них ситуаціями перманентних комунікативних

актів, що відкриває додаткові можливості для

політологічних досліджень, у тому числі і для

дослідження політичної опозиції як комуніка�

тивної спільноти.

У вітчизняній політичній науці проблема опо�

зиційного дискурсу розроблена недостатньо.

Численні дослідження політичної опозиції реалі�

зуються, переважно, в інституціональному та

конституційно�правовому контекстах. Наявна

певна кількість прикладних досліджень структу�

ри політичного дискурсу України, у межах яких,

зокрема, вивчаються і ключові теми політичного

дискурсу української опозиції [1]. Водночас,

з лінгвістичної точки зору мовно�структурні еле�

менти дискурсу опозиції вивчала К. Серажим [6].

У російській політичній науці особливості опо�

зиційного дискурсу аналізував А. В. Дука [2].

Проте, наявні дослідження не вирішують пи�

тання про сутність опозиційного дискурсу, його

структуру та особливості. 

Відповідно, можемо назвати в якості мети

дослідження вивчення поняття опозиційного

дискурсу. Згідно з поставленою метою, нашими

завданнями будуть: дослідження опозиційного

дискурсу як форми політичної комунікації,

формулювання специфічних рис опозиційного

дискурсу, визначення форм та типів його.

Загалом, оскільки у межах даного досліджен�

ня будуть, насамперед, розглядатися комуніка�

ційні аспекти опозиційної діяльності, то остан�

ня досліджується у найзагальнішому сенсі — як

певний протестний суспільний рух. У межах

цього руху існують різні організації, партії, не�

формальні групи, окремі громадяни і т. п., але
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поєднує їх усіх бажання та прагнення змінити

нинішню внутрішню і зовнішню політику та

змістити групи, що перебувають при владі, або

існуючу систему панування загалом [2, с. 93].

Відповідно, оскільки опозиція формується

довкола неприйняття влади, то вона покликана її

змінити або замінити, видозмінивши, тим

самим, і характер державної політики. Водночас,

для реалізації поставлених завдань, опозиція

повинна залучати значну кількість прихильни�

ків, і це залучення відбувається єдино доступним

для опозиційних рухів способом — через переко�

нання, тобто через акти комунікації щодо тих чи

інших суспільно�політичних проблем.

Відповідно, будь�яка опозиція створює влас�

ний дискурс, який являє собою не просто

форму комунікативної активності, але впоряд�

ковану певними ідеями комунікацію.

Дискурс — це не просто взаємодія, це орга�

нічне поєднання комунікативних актів, а також

системи інтерпретації інформації. Тобто це не

просто інформація, це і соціально�психологічні

«фільтри» її сприйняття, це контекст сприйнят�

тя, а також форма поширення. Інформація, що

циркулює у дискурсі, не абстрактна, а політич�

но вмотивована, реалізує певну мета�ідею дано�

го дискурсу. Таким чином, дискурс опозиції —

це сукупність невдоволених владою політичних

суб’єктів, що поєднані між собою перманент�

ними актами комунікації, мають загальний

«культурний код», за допомогою якого вони

знаходять між собою спільну мову та набір про�

блем, довкола обговорення яких безпосередньо

і будується дискурс.

Тому найважливіший аспект дискурсу —

специфіка інтерпретації, що задається в його

рамках. Для будь�якого суспільного руху відо�

кремленість його від зовнішнього світу — не�

обхідний момент, який визначається саме дис�

курсивною практикою [2, с. 94]. Тобто, дискурс

визначає систему інтерпретації і так визначає

сприйняття інформації, створюючи інформа�

ційні бар’єри. Ці бар’єри відгороджують вклю�

чених до дискурсу від інших, які не володіють

наявною системою інтерпретацій. Відповідно,

виникає ситуація, за якої представники різних

політичних позицій, користуючись одними

і тими ж мовно�знаковими системами, «гово�

рять різними мовами».

Вузлові смислотворюючі конструкти дискурсу

можна (за Девідом Сноу) назвати «фреймами»,

які визначаються як «схеми інтерпретацій, що

дозволяють індивідам локалізувати, сприймати,

ідентифікувати і позначати» події, у яких прямо

або побічно вони беруть участь [цит. за: 2, с. 94].

Фрейми задають структуру мислення, а, отже,

і певну структуру мовлення індивідів, які вклю�

чені у дискурс. Якщо ця схема суттєво відріз�

няється від схеми поєднання фреймів у межах

офіційного владного дискурсу, то це створює

ситуацію дисонансу схем інтерпретації та про�

тистояння фреймів (наприклад, коли офіційна

владна інтерпретація історичних подій чи пріо�

ритетів політичних цінностей відрізняється від

аналогічної у певних соціальних групах, то ці

групи можуть створювати власний дискурс,

який потенційно може бути опозиційним).

Опозиційний дискурс може функціонувати

у двох основних формах: системній та антиси�

стемній. Якщо перша використовує офіційні

канали комунікації і традиційну політичну тер�

мінологію, оперуючи загальновизнаними про�

блемами та обмежуючись внесенням окремих

думок і пропозицій, то антисистемний дискурс

повністю відкидає офіційний дискурс, пробле�

ми та, навіть, формує власну «мову».

Зокрема, опозиційний дискурс за умов ра�

дянського тоталітаризму формувався, переваж�

но, у межах пануючої системи та у вигляді

художнього слова та інших мистецьких форм.

Зокрема, в якості внутрішньосистемної опози�

ції до пануючого у суспільстві режиму можна

оцінювати творчість О. Гончара та інших ра�

дянських письменників УРСР, у творчості яких

іноді знаходили відображення опозиційні моти�

ви, зокрема, протиставлення офіційної ідеології

та мотивів традиційної духовності [7]. Подібний

«дискурс ревізіоністів», які намагалися створи�

ти опозиційний дискурс у межах офіційно

прийнятного (наприклад Дзюба як автор

«Інтернаціоналізму чи русифікації?»), був обме�

женим як за сферою поширення, так і за значи�

містю [9].

У свою чергу, зразок антисистемного опози�

ційного дискурсу явив феномен т.зв. самвидаву,

який «…кинувши режимним зусиллям виклик

в усіх трьох напрямках — несанкціонованим

спілкуванням із закордоном, підхопленням

естетичних позицій інших, досовєтських або

ранньосовєтських епох, і посяганням на святая

святих контролю — вибудовуванням своїх влас�

них, альтернативних офіційним інформаційних

інфраструктур, непідвланих волі невсипущого

тоталітарного ока» [9].

Проте, говорити про загальносуспільний

опозиційний дискурс за умов тоталітаризму не

доводиться, оскільки будь�які спроби створен�

ня альтернатив до офіційного простору пропа�

ганди тоді жорстко придушувалися на перших

етапах.

Формування особливого опозиційного дис�

курсу відмічається становленням своєї власної

системи фреймів, які інтерпретують по�своєму

ключові політичні проблеми. Наприклад, форму�

вання вітчизняної опозиції на початку ХХІ сто�

річчя позначалося становленням цілої низки
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антивладних інтерпретаційних фреймів, як,

наприклад, «темники», «кучмізм» тощо. Саме

через ці темники реалізовувалося осмислення

політичних проблем у межах опозиційного дис�

курсу.

Тому становлення опозиційного дискурсу, як

альтернативно�політичної форми комунікації

позначається: 1) створенням власної системи

інтерпретацій; 2) переінтерпретацією ключових

політичних понять; 3) формуванням особливої

мови, в якій описується політична дійсність.

Опозиційний дискурс — це, насамперед,

певний лінгвістичний код, що заснований на

ідеологічно забарвленій мові. Вдаючись до

методологічного підходу К Серажим, можна

виокремити такі лексичні особливості опози�

ційного дискурсу:

1. «Категоричні» квантори, мовними кореля�

тами яких є такі одиниці, як категорично, ні за

що, обов’язково, у кожному разі, неодмінно;

завжди, скрізь, всякий, тотальний, безумовний,

ніколи, ніде, ніхто; відсутність, немає нічого

[антигуманнішого, небезпечнішого, жахливі�

шого, безглуздішого...], єдиний, тільки та ін. (як

засіб опису політичної дійсності, підвищення

соціальної стурбованості тощо).

2. Фазові та «трансформаційні» показники

(мовні кореляти): за планом, поетапно, поча�

ток/починатися, кінець/закінчуватися, трива�

ти, продовжуватися, зберігатися, новий, ста�

рий, колишній, незмінний, зміна/змінюватися,

перетворюватися, вичерпуватися, втрачати,

набувати, знаходити, виявлятися, наближатися,

вступати, виходити, підходити, криза, занепад,

деградація, розпад, руйнування, відродження,

розвій, розвиток, трансформація, модернізація,

ривок, прорив, вже, ще та ін. (як засіб опису

проектів змін опозиційними силами політичної

дійсності).

3. Показники ранжування, частіше «пози�

тивні» — центральний, найважливіший, го�

ловний, основний, домінування, пріоритет,

суть, кредо (як засіб опису проблем, які вно�

сяться опозицією для суспільного обговорен�

ня, оскільки обрання проблеми, довкола якої

вибудовується дискурс, часто визначає його

зміст).

4. Показники належності до тих чи інших

можливих cвітів (для реалізації публічної диску�

сії, це своєрідні ярлики для позначення інфор�

мації, що перебуває за межами опозиційного

дискурсу): демагогія, наклеп, брехня, обман,

ганьблення; насправді, у реальності, уявний,

ілюзорний, фантастичний, (не)реальний, мі�

фічний; вигаданий, надуманий, існуючий тіль�

ки в уяві; можливий/неможливий; приховувати,

виявляти, оголювати; зомбувати; прикидатися,

ніби, начебто та ін.

5. Ментальні стани і дії та їх характеристики:

логіка, (а)логічний, обґрунтований, закономір�

ний, (не)природний; ясний, чіткий, раціональ�

ний; божевілля, безумство, шалений; мінливий,

перекручений; пояснювати, тлумачити; перед�

бачати, пророкувати (як опис та оцінка кон�

кретних комунікативних актів).

6. Засоби вираження контрасту: а зіставне,

але, однак; навпаки, на противагу, інакше, не

так, одні та інші (реалізується порівняння двох

дискурсів, опозиційного та владного).

7. «Семіотичні» категорії: символізувати, вті�

лювати, символ, знак; відчуття, передчуття та

ін. (ірраціоналізація дискурсу, переведення його

у площину чуттєвості).

8. Лексика володіння: володіти, захопити,

приписати, узурпувати, привласнити (влада

описується як нелегітимна та незаконна сила)

тощо.

9. Лексика соціальної дії: коригувати, дири�

гувати, маніпулювати, збуджувати, експлуату�

вати та ін. (через апеляцію до соціальних про�

блем дискурс збуджує соціальну активність).

10. Каузальні та «квазікаузальні» показники:

наслідок, причина, основа, стрижень, підґрун�

тя, триматися на, перешкоджати, с/втримувати

[від] тощо (дискурс як форма протистояння

абстрактним або конкретним ворожим силам).

11. Оцінна лексика: незалежність, толерант�

ність, демократичний, вільний, національно

свідомий, патріотичний (оцінюючи те чи інше

явище, тим самим вводиться система співста�

влення цінностей, яка є основою будь�якого

дискурсу) [6, с. 159�161].

Відповідно, політичний дискурс опозиції

вибудовується довкола особливих мовленнєвих

структур. Водночас, його специфіка не вичер�

пується винятково словесними зворотами та

розгортається довкола певних суспільно�полі�

тичних проблем.

Так, аналіз політичного дискурсу, предста�

вленого в друкованих ЗМІ (17.03.2003 р. –

30.03.2003 р.), що був проведений Українським

незалежним центром політичних досліджень,

виявив ряд специфічних аспектів відображення

тих чи інших суспільно�політичних проблем

у опозиційному дискурсі. Розглядалася пробле�

ма бюджету та проводилася думка про марно�

тратство та безгосподарність виконавчої влади

у розподілі бюджетних коштів. Структура бюд�

жету проголошувалася не відповідною реальним

потребам населення. Більшість у парламенті

характеризувалася як «агресивно�покірна». По�

няття «реформи» у розумінні Президента треба

брати у лапки тощо [1].

Відповідно, оскільки опозиційний дискурс

спрямований на мобілізацію громадян для

зміни влади, то він за своєю сутністю є критич�
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ним стосовно влади та покликаний віднаходити

у владі певні недоліки та вади, озвучувати їх

публічно та шукати такої ж публічної підтримки. 

Тому проблеми, довкола яких формується

опозиційний дискурс, також підбираються з чис�

ла таких, де позиції будь�якої влади є найслаб�

кішими. Наприклад, це може стосуватися

сфери фінансів (проблема бюджету), соціально�

го забезпечення та соціальної справедливості,

корупції тощо.

Дискурс, таким чином, задається не лише

фреймами, але й проблемами, довкола яких

фрейми вибудовуються. Але оцінка цих про�

блем, які можуть мати загальносуспільне обго�

ворення, у межах опозиційного дискурсу, зада�

ється винятково «опозиційними фреймами»

(бюджет не наповнюється внаслідок нерозумної

фіскальної політики влади, низький рівень

соціального забезпечення є лише проявом від�

сутності професіоналізму уряду тощо). Таким

чином, загальна схема опозиційного дискурсу

є такою: 1) постановка проблеми, 2) співвідне�

сення проблеми із базовими фреймами дискур�

су, 3) інтерпретація проблеми згідно з фрейма�

ми, 4) поширення інтерпретованої думки.

Російський дослідник А. Дука пропонує таку

структуру опозиційного дискурсу відповідно до

часового охоплення проблем: 1) зафіксоване сьо�

годення; 2) опис минулого, пов’язаний із колек�

тивною пам’яттю, дає важливі характеристики

політичного дискурсу; 3) фрейм майбутнього,

що служить важливим орієнтиром діяльності

протестного руху, опозиції, а також є додатковим

компонентом у поясненні сьогодення [2, с. 95].

Відповідно, опозиційний дискурс може

включати не лише нагальні політичні пробле�

ми, але й прогностичні (майбутнє) та ідентифі�

каційні (минуле). Баррі Шварц стверджує, що

колективна пам’ять впливає на життя, при�

наймні, двома шляхами: 1) дає модель суспіль�

ства як відбиття потреб, проблем, страхів, мен�

талітету і очікувань і 2) пропонує модель для

суспільства як програму, визначає суспільний

досвід, артикулює цінності та мету, визначає

когнітивні, афективні і моральні орієнтири для

реалізації програми. В історичному дискурсі він

виділяє такі елементи: легітимація, орієнтація,

прояснення, натхнення, розрада. Щодо цього

минуле виступає як деяка перетворена форма

сьогодення [цит. за: 2, с. 95].

Саме довкола історичного кола проблем типу

вибудовувався опозиційний дискурс України

кінця ХХ – початку ХХІ ст.

В. Кулик виокремлював тоді два основні

типи політичного дискурсу: центристський та

націонал�демократичний. Перший вибудову�

ється довкола геополітичної орієнтації на

Росію, визнання наявності «спільної історії» та

певного спільного культурного спадку між обома

державами, у той час як другий орієнтується на

Європу, закликає до переоцінки історії та тран�

сформації вектора державного розвитку [7].

Кожен дискурс вирізняється своїми специ�

фічними рисами: понятійно�категоріальним

апаратом (апелюванням до таких термінів, як

«геноцид», «окупація», «репресії» тощо), ціліс�

ним тлумаченням історичних проблем, власним

міфологічно�символічним відображенням полі�

тичної дійсності.

Коли будь�яка політична проблема потрап�

ляє в орбіту того чи іншого дискурсу, вона одразу

набуває переінтерпретації згідно з визначеними

схемами. Всеохоплюючий характер дискурсу

виявляється, за сучасних умов, у його перемі�

щенні на альтернативні дискурсивні майданчи�

ки, наприклад, до мережі Інтернет. Зокрема,

в сучасній Україні протистояння різних дискур�

сивних практик реалізувалося у протистоянні

щодо формулювань в україномовній версії Вікі�

педії — всесвітньої електронної енциклопедії [8].

Активне зіткнення дискурсів у даному випадку

засвідчує відмінності у різних дискурсивних

площинах сучасної України, зокрема у вимірі

цінностей та понятійно�категоріального апарата.

Оскільки опозиційний дискурс формується

як альтернатива до офіційного політичного дис�

курсу наявного у державі режиму, то і структуру�

ватися він може відповідно до кількості наявних

у суспільстві політичних альтернатив. За таких

умов опозиційний дискурс перетворюється не

на цілісне явище, а на конгломерат альтерна�

тивних опозиційних дискурсів, що не взаємоді�

ють та не консолідуються, а протистоять як вла�

дному дискурсу, так і між собою.

Фрагментації опозиційного дискурсу сприя�

ють: нерозвиненість інститутів громадянського

суспільства, маргінальний характер опозицій�

них сил, соціальна фрагментарність соціуму,

паройкіальна політична культура та відсутність

опозиційних традицій.

Зокрема, подібне явище множення опозицій�

них дискурсів притаманне для сучасної Російсь�

кої Федерації. П. Б. Паршин виокремлює такі

опозиційні дискурси Росії: комуно�популістсь�

кий, націоналістичний, державницький, лібе�

рально�апологетичний, ліберально�критичний,

тотально�іронічний [5, с. 232]. Відповідно, кри�

тика влади може розгортатися як з держав�

ницьких позицій (руйнація «Великої Росії»), так

із комуністичних (критика економічної капіталі�

зації та політичної олігархізації) або ліберальної

(з позицій відсутності певного набору ліберальних

свобод). При цьому, кожен із дискурсів апелює до

своїх проблем, використовує власну терміно�

логію та, цілком очевидно, перебуває у різних

комунікативних площинах, жодним чином не
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взаємодіючи. Внаслідок множини нечисленних

опозиційних дискурсів кожен з них маргіналізу�

ється, втрачаючи значення та самообмежуючись.

Російський автор П. Левушкан зазначає з цьо�

го приводу: «Опозиційний дискурс безнадійно

узурпований у Москві маргіналами… А в Північ�

ній столиці дискурс нині формують люди куди

більше екзотичні: прихильники доктрини неоя�

зичника … Широпаєва …, що виступають за те�

риторіальне розчленовування Росії» [4].

Сегментований, розчленований опозиційний

дискурс не може виступати реальним виразом сус�

пільних настроїв та приречений на маргінальний

статус, що зумовлює таку тактику представників

владних кіл: 1) множення опозиційних дискур�

сів; 2) управління дискурсів шляхом «створення

проблем» в якості тем для обговорення.

Загалом, підсумовуючи усе вищесказане,

необхідно відмітити таке.

Опозиція спрямована на зміну державної вла�

ди або вплив на неї з метою трансформації дер�

жавної політики. Реалізація такої діяльності

передбачає, насамперед, апеляцію до суспіль�

ства та заклики до підтримки пропонованих дій,

що передбачає відповідний рівень комунікатив�

ної активності.

Опозиційна діяльність реалізується через

формування особливого різновиду політичного

дискурсу, який ми можемо назвати опозиційним.

Політичний дискурс як комунікативне явище

передбачає органічне поєднання: безпосередньо

сукупності комунікативних актів, через які від�

бувається обмін інформацією про політичний

процес, а також соціокультурного контексту реа�

лізації комунікативного процесу та набору інтер�

претативних схем, згідно з якими реалізується

оцінка тих чи інших фактів або інформації.

Опозиційний дискурс — це не просто набір

комунікативної практики опозиційних політич�

них сил та їх прихильників, це певна «мова» та

схеми інтерпретації, що впливають на комуні�

кативний процес і структурують його. Подібні

утворення, що складаються з інтерпретаційних

схем, називають фреймами.

Ситуація зародження опозиційного дискурсу

може виникати за умов, коли базові фрейми тих

чи інших соціальних груп входять у супереч�

ність із офіційним політичним дискурсом. Від�

повідно, далі опозиційний дискурс може розви�

ватися в середині офіційного або формувати

особливий контр�дискурс (самвидав).

Як певне мовленнєве утворення, опозицій�

ний дискурс, насамперед, передбачає наявність

певних мовленнєвих засобів оцінки, що відпові�

дають структурам базових опозиційних фреймів.

Схема побудови опозиційного дискурсу

передбачає постановку проблеми, співвіднесен�

ня проблеми із базовими фреймами дискурсу,

інтерпретацію, поширення опозиційної позиції.

Оскільки опозиційний дискурс є соціокуль�

турновмотивованим, то, відповідно, може мно�

житись, що є фактором маргіналізації опозиції

як такої.
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У статті обґрунтовується значна роль поміч"
ників"консультантів народного депутата Украї"
ни у законопроектній роботі, підвищенні культу"
ри парламентаризму.

Ключові слова: офіс депутата, законотворча

робота Верховної Ради України, культура парла�

ментаризму.

В статье обосновывается значительная роль
помощников"консультантов народного депутата
Украины в законопроектной роботе, повышении
культуры парламентаризма.

Ключевые слова: офис депутата, законотвор"
ческая работа Верховной Рады Украины, культу"
ра парламентаризма.

The author justifies the considerable role of the
assistant consultants of a National Deputy of Ukraine
in the law"drafting activity and the increase of the pali"
amentarism culture.

Key words: Deputy office, law"making activity of the
Verkhovna Rada of Ukraine, paliamentarism culture.

Організація ефективної роботи парламенту

як цілісної складної інституції передбачає тісну

співпрацю депутатського корпусу, Апарату пар�

ламенту, що виступає носієм інституційної

пам’яті, і помічників�консультантів депутата,

котрі працюють у депутатському офісі, який ще

називають іноді секретаріатом депутата або осо�

бистим апаратом депутата. 1

Якщо щодо Апарату парламенту існує чітка

система підбору та організації роботи кадрів, під�

вищення рівня їхньої кваліфікації — в т.ч. шля�

хом вивчення світового парламентського досвіду

під час проведення відповідних «круглих столів»,

семінарів, за матеріалами яких видаються відпо�

відні науково�методичні матеріали,2 то помічни�

кам�консультантам депутатів бракує подібної

уваги. Водночас роль помічників�консультантів

в роботі депутата, особливо вперше обраного до

парламенту, важко переоцінити, про що яскраво

засвідчує Барак Обама в своїй книзі «Зухвалість

надії». Він пише: «Здавалось, що все звалилося

на мене разом. Я наймав співробітників і ство�

рював офіси у Вашингтоні та Іллінойсі. Я домо�

влявся щодо призначень в комітет і поспішав

вирішити питання, що виникають перед цим

комітетом. З дня виборів накопичилося близько

десяти тисяч листів, а запрошення виступити

з промовою прибували по три сотні на тиждень.

Кожні півгодини я мчав із Сенату то до офісу

свого комітету, то до вестибюлю готелю, то до

радіостанції і повністю залежав від своїх двадця�

ти� і тридцятилітніх співробітників, які нагадува�

ли про розклад на сьогодні, подавали потрібний

записничок, підказували, з ким я зустрічаюся,

або проводжали до найближчого туалету».3

Розуміючи, що організація роботи поміч�

ників�консультантів здебільшого визначається

в межах закону самим депутатом і є справою

творчою, певною мірою делікатною, ми вважа�

ємо актуальним виділити ряд питань, виходячи

із світової, в т.ч. європейської парламентської

практики, вітчизняного досвіду, пов’язаних із

можливостями саме офісу депутата сприяти

підвищенню рівня культури парламентаризму

в Україні. 4 

У словнику іншомовних слів знаходимо: офіс

(англ. office), що походить від лат. offiсium —

обов’язок, служба. В англомовних країнах офі�

сом називають і саме приміщення, в якому роз�

ташована певна служба, і саму службу, контору,

канцелярію. Оскільки поняття офісу депутата

має однакове змістовне наповнення у будь�яко�

му парламенті, видається доречним говорити

про офіс і в нашому випадку. Тобто ми можемо

назвати офісом народного депутата України

службу із наявної кількості помічників�кон�

сультантів у народного депутата, об’єднану

спільним завданням — допомагати народному

обранцю виконання своїх обов’язків відповідно

до Закону України «Про статус народного депу�

тата України».

При цьому слід зазначити, що народний депу�

тат України відповідно до ст. 34 Закону України

«Про статус народного депутата України» може

мати до тридцяти одного помічника�консультан�

та, правовий статус і умови діяльності яких ви�

значаються цим та іншими законами та прий�

нятим відповідно до них Положенням про

помічника�консультанта народного депутата

України, яке затверджується Верховною Радою

України. Помічники�консультанти народного

депутата працюють за строковим трудовим
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договором на постійній основі чи за сумісниц�

твом, або на громадських засадах. Як правило,

працівники депутатського офісу розподіляються

на декілька груп, що спеціалізуються за конкрет�

ними ділянками роботи. Частина з них постійно

перебуває з депутатом, консультуючи його,

допомагаючи у виконанні депутатських обов’яз�

ків, друга частина постійно перебуває у виборчих

округах (регіонах) і веде роботу з виборцями.

Важливо віднаходити таку схему зв’язків депута�

та і помічників, щоб офіс існував як єдина систе�

ма, збагачував своїх працівників за рахунок вза�

ємообміну інформацією та досвідом, давав

можливість депутату здійснювати постійний

зв’язок із громадянами, не переривати діалог

влади з народом.

Цей діалог, його уроки і висновки врахо�

вуються і при роботі над законопроектами,

і у взаємодії з органами державної влади в цен�

трі і на місцях, і в роботі з виборцями, і в кон�

тактах з пресою. Відкритість, прозорість у ро�

боті, уважне ставлення до кожного звернення

виборця — головний принцип функціонуван�

ня офісу народного депутата. Зрозумілі високі

вимоги до його працівників, їхнього рівня

освіти, досвіду, моральних якостей.

В ідеалі офіс депутата мав би бути розташова�

ний у приміщенні, доступ до якого виборцям,

у т.ч. фахівцям, усім бажаючим громадянам був

би відкритим, тобто без обтяжливої процедури

оформлення щоразу перепустки до приміщень

парламенту, в яких тільки і можна зустрітися із

самим депутатом або його помічниками�кон�

сультантами, як це відбувається сьогодні у Вер�

ховній Раді України за браком інших можливо�

стей. Іноді висловлюються пропозиції з боку

деяких депутатів та їхніх помічників щодо вико�

ристання під офіси депутатів площ перших

поверхів готельних будинків, в яких прожива�

ють депутати, або щодо будівництва спеціаль�

ного офісного корпусу парламенту, вхід до якого

буде можливий для кожного громадянина Укра�

їни за пред’явленням паспорта. Очевидно, що

зазначене питання можна було б розглядати як

складову перспективного плану розвитку укра�

їнського парламентаризму з урахуванням іс�

нуючих фінансових, матеріально�технічних,

кадрових можливостей.

Народний депутат відповідно до ст. 34 Зако�

ну України «Про статус народного депутата

України» самостійно визначає кількість поміч�

ників�консультантів, які працюють за строко�

вим трудовим договором на постійній основі, за

сумісництвом і на громадських засадах у межах

загального фонду, який встановлюється йому

для оплати праці помічників�консультантів

Постановою Верховної Ради України, здійснює

їх підбір, розподіляє обов’язки між ними та

здійснює особисто розподіл місячного фонду

заробітної плати помічників�консультантів.

Народний депутат має право у межах загального

фонду, виділеного йому для оплати праці поміч�

ників�консультантів та не використаного ним

для цієї мети, сплачувати визначені договорами

чи угодами роботи, послуги, пов’язані із здій�

сненням депутатських повноважень. На

чотирьох помічників�консультантів народного

депутата поширюється дія Закону України «Про

державну службу», їм присвоюється не вище

ніж сьомий ранг державного службовця четвер�

тої категорії, вони прикріплюються для кадро�

вого та фінансового обслуговування до Апарату

Верховної Ради України.

Враховуючи, що народний депутат України

самостійно здійснює підбір помічників�кон�

сультантів, варто говорити про критерії цього

відбору, напрями та шляхи пошуку претендентів

на цю посаду. Йдеться про обов’язкову вищу

або середню спеціальну освіту, гармонійне

поєднання в офісі досвідчених і молодих фахів�

ців, юристів і економістів, аналітиків і організа�

торів, залучення осіб з чітко вираженою комуні�

кабельністю. 

Пропонувати претендентів можуть управлін�

ня або служби кадрового забезпечення парла�

менту, створивши спеціальний банк даних

резерву на посаду помічників�консультантів,

в який би вносилися, зокрема, відомості щодо

тих, хто працював в якості помічника�консуль�

танта з депутатами попередніх скликань і до

якого можна було б звернутися в разі необхідно�

сті новим депутатам.

У Верховній Раді України добре зарекомен�

дували себе, зокрема, випускники програми

«Помічник Голови Комітету Верховної Ради

України» (інтерни), яка фінансується Агент�

ством США з міжнародного розвитку і діє вже

понад 15 років.

Програма надає молодим громадянам Украї�

ни можливість набуття певного досвіду роботи

в парламенті, безпосередньої участі у законо�

творчому процесі, допомагає відчути напруже�

ність і відповідальність у роботі Верховної Ради

України.

Працюючи в комітетах Верховної Ради Украї�

ни, підрозділах Апарату парламенту інтерни ви�

конують важливі доручення, серед яких слід

виділити: підготовку аналітичних записок з ок�

ремих питань для голови Комітету, інших членів

Комітету — народних депутатів України, питань,

що належать до предмета відання Комітету; зав�

дання підрозділу Апарату; підготовку і офор�

млення проектів законів до першого читання,

порівняльних таблиць із пропозиціями до зако�

нопроектів у другому і третьому читаннях; допо�

могу працівникам секретаріатів комітетів
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уопрацюванні листів і звернень громадян; орга�

нізаційну підготовку заходів комітетів.

Не випадково цих молодих людей ми зустрі�

чаємо не лише на посадах помічників�консуль�

тантів народних депутатів України, але й спеціа�

лістів секретаріатів комітетів, управлінь апарату,

вони успішно проходять конкурсні відбори на

відповідальні посади в міністерствах, відом�

ствах України. Достатньо зазначити, напри�

клад, що майже третина учасників стажування

стають помічниками�консультантами народних

депутатів України, працівниками Апарату пар�

ламенту, понад десять відсотків — працівника�

ми апарату в органах виконавчої влади, продов�

жують кар’єру в посольствах іноземних держав

в Україні, дослідницьких центрах, наукових

закладах України, засобах масової інформації,

в політичних партіях, громадських організа�

ціях, представництвах міжнародних організацій

в Україні.

Саме інтерни, набуваючи у парламенті уні�

кального досвіду роботи, вчаться відповідати

моделі сучасного державного службовця. Вища

освіта, знання іноземних мов, вміння, в разі

потреби, вести роботу веб�сайтів комітету,

фракції, народного депутата — все це допомагає

їм ставати сумлінними, професійними захисни�

ками інтересів громадян України.

Не секрет, що помічниками�консультантами

депутата іноді призначаються його родичі, що

практикується і в деяких європейських парла�

ментах, але за умови відкритості цієї інформації

для громадськості, очевидності виконання

помічником конкретної роботи за дорученням

депутата.

Своєрідне ядро всього офісу складають по�

мічники�консультанти, які діють на платній

основі і очолюють роботу за конкретними на�

прямками.

Аналіз складу помічників�консультантів на�

родних депутатів України шостого скликання

Верховної Ради України за даними державної

статистики на 1 січня 2010 р. показує, що із

загальної кількості 9719 чоловік основну роботу

з надання народним депутатам України необхід�

ної допомоги виконують 1896 (19,5 відсотка)

помічників�консультантів, які працюють за

строковим трудовим договором на постійній

основі, у тому числі на 1431 особу поширюється

дія Закону України «Про державну службу»,

465 чол. працюють за строковими договорами.

Серед помічників�консультантів, котрі мають

статус державного службовця, та тих, які прац�

юють за строковим договором, працівники віком

від 30 до 50 років становлять понад 43 відсотки.

Великий життєвий досвід (старші 50 років)

мають 29,5 відсотка зазначеної кількості. Молодь

віком до 30 років становить 27,1 відсотка.

Достатньо високим є освітній рівень поміч�

ників�консультантів. Так, понад 92�х відсотків

мають вищу освіту, науковий ступінь кандидата

наук присвоєно 48 помічникам�консультантам,

ступінь доктора наук мають дві особи.

У Верховній Раді України, як і в інших парла�

ментах світу, серед основних моментів, що

впливають на оцінку претендентів на роботу

в офісі депутата, можна назвати рівень освіти

кандидатів, їхній попередній досвід і рівень

професійних навичок. У кожному парламенті

кількість працівників особистого апарату різна

і залежить від наявних фінансових ресурсів,

традицій. Здебільшого, це число перебуває в ме�

жах від одного до двадцяти. Особистий апарат

утримується за рахунок парламентських, особи�

стих та партійних коштів. В українському пар�

ламенті передбачено для чотирьох помічників�

консультантів надання статусу державного

службовця.

Зазначимо ще одну українську особливість,

яка пояснює значну роль помічника�консуль�

танта у наданні допомоги депутату у реалізації

його права законодавчої ініціативи. Відповідно

до статті 93 Конституції України, право законо�

давчої ініціативи у Верховній Раді України на�

лежить Президентові України, народним депу�

татам України та Кабінету Міністрів України.

На кінець серпня 2010 року у Верховній Раді

України було на опрацюванні в комітетах 1315 за�

конопроектів, з яких 400 — таких, що готові до

розгляду в першому і другому читанні, а решта —

ті, що опрацьовуються. Звернімо увагу на те, що

«як і раніше, продовжує домінувати законодавча

ініціатива народних депутатів. 1200 законопро�

ектів із 1315 запропонували народні депутати».5

Відомо, що підготовка законопроекту —

справа складна, потребує з цією метою об’єд�

нання в робочу групу фахівців відповідних

міністерств та відомств, експертів, досвідчених

практиків, вивчення відповідного світового і віт�

чизняного досвіду, настроїв людей, ресурсних

можливостей країни. Як правило, координато�

рами таких робочих груп виступають саме

помічники�консультанти, які об’єктивно мо�

жуть відігравати значну роль у законотворчому

процесі. Для цього, в першу чергу, їм слід бути

детально обізнаними із законодавчою процеду�

рою, чітко уявляти всі стадії законотворчої

роботи, розуміти суть і можливі наслідки кож�

ної стадії, ефективно взаємодіяти із секретаріа�

тами комітетів парламенту, управліннями Апа�

рату. Атмосфера стосунків помічників депутата

із працівниками секретаріатів комітетів, у яких

працює депутат, має характеризуватися взаєм�

ною повагою, намаганням доповнювати зусил�

ля один одного по досягненню загального кін�

цевого результату — якісного закону, який би
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був схвально сприйнятий виборцями. Важливи�

ми аспектами діяльності помічника�консуль�

танта у зазначеному напрямі є зокрема:

— інформування депутата з питань, що ви�

носяться на розгляд Верховної Ради України або

дискутуються в стінах Верховної Ради, в суспіль�

стві;

— організація на прохання депутата експер�

тизи законодавчих та інших нормативно�право�

вих актів;

— підготовка довідок щодо стану законодав�

ства в певній галузі, ведення інформаційної

бази даних з тих його розділів, що перебувають

в сфері депутатських інтересів;

— підготовка і проведення зустрічей з екс�

пертами, а також представниками організацій

та установ, зацікавлених у просуванні або бло�

куванні конкретних законопроектів;

— підбір експертів, експертних груп, що го�

тують для депутата тексти законопроектів;

— підготовка спільно із співробітниками

секретаріату профільного комітету, членом

якого є депутат, робочих документів і матеріалів

до розгляду на комітетських та пленарних засі�

даннях;

— підготовка текстів виступів депутата при

розгляді законопроектів у комітеті або на сесії.

Отримати комплексні знання у сфері зако�

нотворчого процесу помічники�консультанти

можуть в Українській школі законотворчості,

яка діє в Інституті законодавства Верховної

Ради України і навчальний курс якої є єдиним

на сьогодні серед курсів навчальних закладів

України відповідної спеціалізації.

Вивчення світового, в т. ч. європейського дос�

віду парламентської роботи показує, що в остан�

ні роки у всьому світі головним фактором її

ефективності вважається відкритість парламенту,

всебічний розвиток його стосунків з громадські�

стю. Розглядаючи сучасний парламентаризм як

співтворчість держави і суспільства щодо демо�

кратичного урядування, ми вважаємо продук�

тивним визначення концепту «культура парла�

ментаризму». Культура парламентаризму поля�

гає, на наш погляд, у постійному відчутті держа�

вою та громадянським суспільством одне одного,

в усвідомленні партнерами  важливості діалогу

влади і суспільства, всіх його громадян — чолові�

ків і жінок, виробленні механізмів такого діалогу,

досягненні позитивних результатів співтворчості

на базі зазначеного діалогу. Офіс депутата покли�

каний бути тим осередком, де можуть формува�

тися і розвиватися діалогічні взаємини представ�

ника влади і його виборців на базі прозорості

і відкритості роботи, існування зворотного зв’яз�

ку і то не лише раціонального, але й емоційного,

між ними, тривалості стосунків протягом усього

терміну виконання депутатом своїх обов’язків.

Таким чином, налаштований офіс стає тою моле�

кулою культури парламентаризму, яка в сукупно�

сті з подібними наповнює простір парламентсь�

кої роботи справжнім плідним демократизмом,

сприяє активізації громадських структур, які від�

чувають свою необхідність, формуванню взаєм�

ної відповідальності влади і суспільства за справи

у державі.
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Проаналізовано поняття: політичний кон"
флікт, вирішення політичних конфліктів. Розгля"
нуто політичні передумови та чинники політич"
них конфліктів. Розглянуто проблеми вирішення
політичних конфліктів залежно від формування
інформаційного суспільства та забезпечення
інформаційних технологій в Україні

Ключові слова: соціально�політичний кон�

флікт, соціальне партнерство, демократичний

політичний режим, правова держава, лібераль�

на держава, конфлікти інтересів.

Проанализировано понятия: политический
конфликт, разрешение политических конфлик"
тов. Рассмотрено политические предпосылки и
факторы политических конфликтов.

Ключевые слова: социально�политический

конфликт, социальное партнерство, демократи�

ческий политический режим, правовое государ�

ство, либеральное государство, конфликты

интересов.

The article is about following aspects: political
networks, communities methodological installations of
the concept of political networks, positions futurologists
concerning bipolar structure and changes, features
modern theories of modernization: crisis of the para"
digm by the example of the countries of Ukraine.

Key words: social state, social policy, social part�

nership, democratic political regime, legal state,

liberal state, social democracy.

Конфлікт і компроміс, конфлікт і консенсус,

конфлікт і гармонія — неодмінні супутники

людської цивілізації. Взаємодіючи та змінюючи

одне одного, вони забезпечують існування і ви�

значають розвиток будь�якого суспільства та

людства в цілому. Ідеї і теорії безконфліктного

суспільства — соціальна утопія, а спроби його

створити — шлях до застою, великих жертв та

катастроф. Самі по собі конфлікти не є ні доб�

рими, ні поганими, ні прогресивними, ні реак�

ційними. Вони з однаковим успіхом можуть

бути джерелом хаосу і порядку, руйнування та

будування, дезінтеграції й інтеграції. Все зал�

ежить від типу суспільства, пануючого в ньому

політичного режиму, намірів конфліктуючих

сторін тощо. В демократичному, правовому сус�

пільстві конфлікт є відкритим та безперервним,

складним і суперечливим, але в абсолютній

більшості випадків — природним та мирним.

Не випадково на Заході давно вже стало аксіо�

мою твердження про те, що свобода і демокра�

тія — це політика існування в конфлікті, це без�

перервний конфлікт.

Конфлікти у політичній сфері — звичне

явище в демократичному суспільстві. Їх особли�

вість полягає в тому, що вони можуть перероста�

ти у великомасштабні громадські події (повстан�

ня, масові безладдя, революції, громадянські

війни). Для багатьох сучасних політичних кон�

фліктів характерний міжнаціональний аспект;

майже в усіх випадках політичний конфлікт

є одночасно національним або має таку сторону,

як «урапатріотичний», сепаратистський або релі�

гійний рух.

Політичний конфлікт — це протистояння,

конфронтація, теоретична і практична боротьба

суб’єктів політики за утримання, захоплення

або перерозподіл влади з метою збереження чи

підвищення свого політичного статусу і зміц�

нення чи зміни політичного режиму та політич�

ної системи

Небезпечність політичних конфліктів зумо�

влена високим рівнем імовірності розвитку

непрогнозованих і некерованих дій з боку по�

рушників громадського порядку, кількість яких

може дуже швидко збільшуватися та згодом

перетворитися на агресивний натовп. Малов�

тішними є й наслідки цих конфліктів. Зазвичай

вони супроводжуються величезною кількістю

травм, які отримують учасники конфлікту,

неконтрольованим насильством, жорстокістю,

руйнуванням, пограбуванням, нехтуванням

усталеними нормами поведінки, зневажливим

ставленням до працівників правоохоронних

органів.

Серед функцій конфліктів можна навести

такі: розрядка напруги між антагоністами, кон�

флікт грає роль «відвідного каналу», «вихлопного

клапана» для розпечених пристрастей; комуні�

каційно�інформаційні (в процесі протистояння

люди можуть глибше розпізнати одне одного,

можливо й зблизитись, об’єднатись на тій чи

іншій платформі); конфлікт може бути немовби

стимулятором, рушійною силою соціальних

змін; сприяти формуванню соціальнонеобхідної
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рівноваги, переоцінці цінностей і норм суспіль�

ства; а також є гарантією розвитку суспільства

(завдяки розкриттю протилежних інтересів,

утворенню можливостей для їх наукового аналі�

зу, визначення необхідних змін).

Різновидами конфліктів політичного аспекту

є міжсистемні, регіональні, внутрішньодержав�

ні, міжнаціональні, міжпартійні, міжособові

тощо.

Політичні конфлікти, що відбуваються між

політичними лідерами, керівниками політич�

них партій, фракціями у парламенті, з одного

боку, відволікають політичні та владні структу�

ри від конструктивної роботи, підривають віру

населення у здатність політиків чи владних

структур вирішувати нагальні проблеми роз�

витку країни, а, з іншого боку, пожвавлюють

політичне життя широких верств населення,

виявляючи вагомі політичні проблеми, що тор�

каються народу та потребують свого розв’язан�

ня. Отже, якщо вважати, що «політика — це в

основному боротьба за владу, то політичний

конфлікт становить собою протиборство

соціальних чи політичних груп за владні пріори�

тети чи з приводу влади. Але якщо вважати, що

політика — це діяльність, спрямована на регу�

лювання та збалансування інтересів і відносин

між різними соціальними й політичними

суб’єктами щодо життєво важливих питань, які

торкаються їхніх корінних інтересів (власність,

влада, гуманізм, справедливість), то політичний

конфлікт — це конфлікт двох чи більше проти�

діючих сторін з приводу життєво важливих

політичних питань» [12, с.15]. Наприклад, полі�

тичний конфлікт у надрах політичної партії

РУХу України. Учасниками конфлікту виступи�

ли члени цієї партії, які розкололися на 2 части�

ни: одна — на чолі з Ю. Костенком, а інша — з

Г. Удовенком. Мета перших — перереструктури�

зація партії, яку зумовили певні внутрішньо�

партійні зміни. Мета других — утримання полі�

тичної влади. Результатом цього конфлікту

стала поява нової політичної фракції.

Позитивна роль політичного конфлікту виз�

начається тільки тоді, коли існує можливість

його регулювання. У противному разі конфлікт

здатний призвести до політичної кризи і навіть

суспільної катастрофи.

З’ясування проблем, які стимулюють полі�

тичний конфлікт, надає можливість визначення

його простору. З огляду на українське суспіль�

ство до таких проблем належать: кому належить

вища політична влада у суспільстві, тобто, хто

входить до того класу, який забезпечує націо�

нальні інтереси або, принаймні, інтереси голов�

них соціальних та політичних груп у суспільстві;

наскільки ефективною є існуюча в суспільстві

структура «балансуючих противаг і стриму�

вань», тобто яким є механізм організації та здій�

снення влади (розподіл політичних сил, куль�

турні традиції, чинне законодавство, психоло�

гічні типи лідерів); хто і яким чином впливає на

прийняття рішень; хто є виконавцем рішень і як

він визначається? [4, с. 86].

У стабільному суспільстві між владою та

населенням (громадянським суспільством) діє

ефективний посередник, який виконує роль

балансуючої противаги — це сукупність недер�

жавних суспільних інституцій, які виражають

різноманітні інтереси населення (професійні,

політичні, етнічні, корпоративні).

Цікавим є з’ясування того, хто ж виконує

роль «посередника» між владою і населенням

в Україні. Напевно, це мали б бути політичні

партії. Але сьогодні в Україні налічується понад

сто політичних партій і громадських організа�

цій. За такої кількості партій пересічним грома�

дянам України важко визначитися з відповідя�

ми на питання: з якими політичними силами

вони пов’язують свої надії на краще майбутнє

чи який рівень їхньої довіри політичним пар�

тіям? Значна частка респондентів, як правило,

не може визначитися. І це означає, що є над чим

замислитись політичним діячам, лідерам полі�

тичних партій, політологам.

У політичному конфлікті слід ураховувати

й соціальні чинники, які створюють умови для

конфліктогенів. У цьому контексті потрібно

звернути увагу на такі чинники: боротьбу за

політичні посади в структурах виконавчої та

законодавчої влади, які пов’язані з розподілом

матеріальних і фінансових ресурсів; боротьбу

цінностей та ідеологічних доктрин, боротьбу

конкуренції стратегічного порядку відносно

майбутнього розвитку України (ця складова

політичного конфлікту виявляється в полеміці

у ЗМІ, деклараціях і заявах суб’єктів політичної

діяльності, учасники політичного конфлікту на

цій стадії конкурують за право впливу на гро�

мадську думку та прагнуть здобути якомога

більше прихильників); наявність «анонімного

третього учасника», до якого звертаються уча�

сники конфлікту як до арбітра (окремі політи�

ки, державні інститути, суспільна думка, міжна�

родні організації) або який у змозі силовими

методами ліквідувати конфлікт [4, с. 31].

Урегулювання політичних конфліктів може

бути легітимним і нелегітимним. В Україні го�

ловним легітимним засобом урегулювання по�

літичних конфліктів є Конституція. 

Урегулювання політичних конфліктів у кон�

ституційних межах передбачає дотримання

декількох вимог: наявність довіри населення до

політики і політиків; пріоритет професійних

якостей, а не національних ознак при кадрово�

му формуванні органів влади; наявність гро�
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мадських організацій для контролю за діями та

зміною влади; припинення діяльності екстре�

містських (національних, релігійних) організа�

цій і рухів; заохочення утворення та вдоскона�

лення інститутів громадянського суспільства із

властивими йому толерантними різноманітни�

ми зв’язками.

Іншими способами врегулювання політич�

них конфліктів в Україні бувають: організація та

проведення референдуму із суперечливих

питань; вибори. У передвиборчий період, як

правило, обговорюються проблеми існуючого

державного устрою у порівнянні з минулими.

При цьому слід враховувати, що за рівнем

соціальної адаптованості існує декілька катего�

рій найбільш активних виборців: 1) «розлючені

пенсіонери» — переважно люди пенсійного

віку, які прожили все життя у Радянському

Союзі. Для цієї категорії виборців характерна

інертність мислення, негативне сприйняття

навколишньої дійсності, неприйняття іншої

точки зору, невміння слухати іншого та аргу�

ментувати власну точку зору, бурхливі негативні

емоції з приводу всього, що обговорюється,

схильність до істерії, афектів; 2) «люди з нос�

тальгією» — переважно люди середнього віку,

які значну частину життя прожили у Радянсько�

му Союзі. У них відсутня агресивність, вони

здатні вислухати іншу точку зору та аргументу�

вати власну; 3) «розгублена молодь» — молоді

люди, які ще не визначилися з тим, чим вони

збираються займатися у житті, але при цьому

майбутнє їх лякає. Це невпевнені у собі грома�

дяни, неврівноважені, негативно налаштовані,

у них відсутня власна позиція з приводу того,

що обговорюється, але декларують і підтриму�

ють вони негативну точку зору; 4) соціально

адаптовані люди — люди будь�якого віку, які

цілком пристосувалися до нової соціальної,

політичної та економічної ситуації в сучасній

Україні. Висловлюють переважно позитивні та

конструктивні думки [4, с. 92].

Під час передвиборчих перегонів кожна із

зазначених категорій громадян досить підозрі�

ло, вороже ставиться до будь�якого публічного

обговорення, а під час обговорення може спро�

вокувати появу конфліктної ситуації, яка за

певних обставин досить швидко може перерос�

ти в конфлікт: укази, декрети, накази виконав�

чої влади; прийняття нових законів (парла�

мент); дискусії; дебати; переговори; робота

погоджувальних комісій; звернення до Консти�

туційного Суду; відставка Уряду; розпуск Вер�

ховної Ради і призначення дострокових парла�

ментських виборів [35, с. 20].

Вибір способу врегулювання політичного

конфлікту залежить від суб’єктів конфлікту,

його місця і часу (тобто виду конфлікту), май�

стерності політичних лідерів використовувати

групи підтримки, знаходити прихильників і ком�

проміси. Так, кінцева мета радикальних полі�

тичних конфліктів — докорінна зміна існуючої

політичної системи управління державою,

зміна політичного курсу країни, зміна владного

апарату.

Наприклад, помаранчева революція в Украї�

ні, що виникла під час виборів Президента

України в 2004 р. Незгода кандидата на посаду

Президента В. Ющенка, його штабу та виборців

із результатами виборів в Україні у другому турі,

які були проголошені Центральною виборчою

комісією, зумовили блокування роботи Уряду та

Адміністрації Президента України, розташуван�

ня наметового містечка на Хрещатику, прове�

дення масових заходів у більшості регіонів

України. До Верховного Суду України було

подано позов у вигляді скарги щодо фальсифі�

кації підрахунку голосів виборців, інших пору�

шень під час голосування (голосування однією

особою за кількома паспортами, махінації з від�

кріпними талонами, навмисне зволікання роз�

гляду скарг у суді) [52, с. 23]. Після розгляду

справи у Верховному Суді, пряма трансляція

засідань якого висвітлювалася всіма телекана�

лами, було винесено рішення — переголосування

за результатами 2�го туру виборів. Остаточний

підрахунок голосів виборців після переголосу�

вання був на користь Віктора Андрійовича

Ющенка. За більшістю голосів його було обрано

Президентом України.

Ці події змінили політичний ландшафт нашої

держави і, без перебільшення, сколихнули весь

світ. Їх нарекли «помаранчевою революцією»,

уподібнюючи масові виступи протесту в Києві

та інших містах, містечках та селах України до

«оксамитової революції» в Чехословаччині,

«трояндової революції» в Грузії, падіння режиму

«вічного» Мілошевича в Югославії [9, с. 36].

Нерадикальним політичним конфліктам

властива менш гостра політична боротьба, та

й за характером вони не досить масштабні.

Мета таких конфліктів — часткове, одноразове

задоволення політичних інтересів, отримання

певних владних посад, підвищення політичного

статусу.

Конфліктом в українському суспільстві

є протиріччя з приводу запровадження політич�

ної реформи. Адже нині в Україні діє Конститу�

ція в редакції, яка набрала чинності з 1 січня

2006 року. Тим самим дано старт новій політич�

ній системі — парламентсько�президентській.

Відмова від попередньої, президентсько�парла�

ментської, форми правління пов’язувалася з праг�

ненням відійти від малопродуктивної системи,

практики постійних політичних чвар, авто�

ритарного типу політичного режиму. Метою
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й покликанням нововведень є утвердження

значно ефективнішої моделі політичної системи.

Порівнюючи дійсність нашої молодої держа�

ви останніх років із визначенням політичної

системи, впадає в очі її нестійкий розвиток, від�

сутність не лише належного, а й досить часто

і раціонального впорядкування, унормування

в багатьох сферах суспільного життя. Зокрема,

останнє стосується політичної сфери, практики

виборчих перегонів, відносин влади й опозиції

та взаємовідносин між гілками влади.

Певно, що сформована в добу незалежності

соціально�політична спрямованість на утвер�

дження засад демократії не піддається сумніву.

Також видається, що не викликають заперечень

потреби регулювання відносин між різними

верствами суспільства, необхідність розвитку

інституту громадянського суспільства як такого

та його складників. Водночас головне, що прив�

несено конституційними змінами з початку

2006 року, — значний перерозподіл владних

повноважень у владному трикутнику Верховна

Рада — Президент — Кабінет Міністрів —

сприймається в суспільстві вельми неоднознач�

но. І це природно, адже саме ці зміни зачіпають

інтереси панівної верстви — всього вітчизняно�

го політикуму.

Йдеться про складання інституційної підси�

стеми, що визначають форму правління в нашій

державі — президентсько�парламентську чи

парламентсько�президентську. Перший період

доби незалежного розвитку України дав чіткі

обриси президентсько�парламентського варіан�

та. З ним пов’язувалися значні надії на приско�

рену трансформацію суспільства, розвиток на

демократичних засадах [7, с. 36].

Однак практика відносин на владному олім�

пі висвітлила й значні вади такої політичної

системи. Функціонування президентури в Украї�

ні було пов’язане, особливо за другого Прези�

дента, зі значною концентрацією владних пов�

новажень. Окремі заходи цього інституту

межували з очевидними вторгненнями в компе�

тенцію інших гілок влади. Варто лише пригада�

ти: Конституційний договір 1995 року, прове�

дення Всеукраїнського референдуму в квітні

2000�го та безуспішні намагання імплементува�

ти його результати, вплив на Конституційний

Суд і винесення ним рішення щодо правомірної

можливості балотуватися на третій термін

Леоніда Кучми тощо.

У цей період існував дуалізм, дублювання

виконавчої влади. Так, Президент фактично

очолював виконавчу гілку влади, а голову уряду

реально був у підлеглому становищі.

Президент також потужно впливав і на міс�

цеву владу: в областях та районах усім розпоряд�

жалися й керувалися за ознаками зверхності

призначені ним спочатку представники Прези�

дента, пізніше — глави адміністрацій. Відповід�

но до конституційних норм Президенту були

підпорядковані керівники силових відомств:

оборони, внутрішніх справ, служби безпеки,

а також Генеральний прокурор. За його пропо�

зицією призначалася половина керівного скла�

ду Національної ради з питань телебачення

і радіомовлення та Національного банку. За

Президентом конституційно закріпили право

формувати зовнішню політику й командувати

збройними силами.

Такий обсяг повноважень об’єктивно потре�

бував від Президента утвердження потужного

штабу. Водночас варто мати на увазі, що місце

й роль цього президентського штабу конститу�

ційно чітко й виважено не було визначено. Це,

звичайно, по�своєму вирішувалося самим Пре�

зидентом, а також тими діячами, які очолювали

адміністрацію. Саме в перші два роки прези�

дентства Леоніда Кучми технічно�канцелярська

посада керівника його адміністрації підносить�

ся до рівня впливової політичної фігури (саме

в Україні, а не в Росії чи середньоазіатських

державах). Штаб президента фактично постав

вельми впливовим владним полюсом, який ві�

дігравав у державних справах провідну роль.

Прикро, але й фактом лишається те, що цей

прецедент політичної діяльності не отримав

належного унормування, закріплення в Кон�

ституції 1996 року. Відповідно потреби вико�

нання величезних повноважень глави держави

й особисті амбіції керівників його адміністрації

ставали підвалинами вдалих (чи не зовсім) при�

кладів авторитарного правління. З таким пере�

бігом подій не могли змиритися не лише «одвіч�

ні опоненти» Президента. Здоровий глузд

більшості парламентаріїв підказував доцільність

обмеження повноважень, відхід від демокра�

тичних відхилень чи навіть волюнтаристських

збочень [8, с. 37].

Саме тому в суспільстві загалом і у владних

колах усвідомлювалася потреба зміни стану

речей. Наслідком цього та компромісом полі�

тичних інтересів і стали конституційні зміни,

прийняті Верховною Радою України 8 грудня

2004 року. Набуття чинності останніми з почат�

ку минулого року окреслює нову форму пра�

вління — парламентсько�президентську.

Наведені типи політичних конфліктів суттє�

во відрізняються один від одного, отже, і спосо�

би їх урегулювання теж будуть різні, зокрема,

горизонтальний політичний конфлікт, суб’єк�

тами якого, як правило, виступають політичні

інститути та організації, що функціонують

у межах існуючої політичної системи (виконав�

ча та законодавча гілки влади), є повністю

інституціоналізованим, і його врегулювання
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визначено законодавчо закріпленими правила�

ми політичної боротьби (Конституцією).

Українському суспільству для стабільного

функціонування необхідна постійна та стабіль�

на політична влада. Політичною практикою від�

працьовано шляхи стабілізації системи, які

дозволяють попереджувати політичні конфлік�

ти [7, с. 67]. Сутність цих методів полягає в тому,

що з їх допомогою стає можливим послабити

конфронтацію між політичною владою та інте�

ресами обмеженої частини суспільства, а отже,

зведення до неконфліктного рівня антиурядової

політичної орієнтації опозиції. 

З огляду на ситуацію в Україні, до таких

методів можна віднести: соціальне маневруван�

ня — перерозподіл частини суспільного продук�

ту в інтересах опозиції. Обсяг перерозподілу

залежить від розмірів суспільного продукту,

рівня соціальної та політичної напруженості,

гнучкості, яку виявляє частина суспільства, в якої

вилучають суспільний продукт, професіоналізму

політичного керівництва. Соціальне маневру�

вання за наявності розгалуженої інфраструкту�

ри у країні може бути у формі безкоштовного

медичного обслуговування, безкоштовної осві�

ти, пенсійної допомоги, соціального страхуван�

ня; 2) політичне маневрування — застосування

різноманітних заходів, покликаних забезпечи�

ти перетворення різноспрямованих інтересів

у стійкий політичний альянс, який фактично

сприяє функціонуванню існуючої політичної

влади. Цей метод може бути у формі: вияву

можливостей політичного компромісу між сто�

ронами, що протистоять одна одній; заміни

засобів досягнення цілей (декларується мета,

що відповідає інтересам більшості населення,

і засоби, за допомогою яких вона буде досягну�

та. Але це все робиться для того, щоб виграти

час, який буде використаний для застосування

інших засобів стабілізації — зміни політичного

лідера (не досягнувши раніше поставлених

цілей, керівництво країни відправляє у відстав�

ку, наприклад, Кабінет Міністрів або конкрет�

ного лідера, залишаючись при владі); 3) полі�

тичне маніпулювання — дії політичної влади,

які вона застосовує для забезпечення свого ста�

більного функціонування, цілеспрямований

вплив на суспільну свідомість через ЗМІ (зусил�

ля ЗМІ спрямовані на «утворення образу воро�

га», щоб можна було перекласти відповідаль�

ність за невирішені проблеми на інші політичні

сили (опозиційні, міфічні), відвернути увагу

населення від гострих політичних та соціальних

проблем); 4) інтеграція контреліти — непра�

вильна кадрова політика, характерною ознакою

якої є невизнання нестандартно мислячих

людей, сприяє формуванню контреліт. Контре�

літи відіграють роль інтегратора суспільного

обурення, що призводить до дестабілізації сус�

пільної системи; 5) послаблення «системної

опозиції» — заходи, що спрямовані на повну

дестабілізацію існуючої системи і утворення

своєї. Саме тому для політичного керівництва

важливо максимально послабити дії «системної

опозиції». У нагоді можуть бути такі прийоми:

перехоплення ініціативи у діях, які зібралася

вчинити опозиція; розкриття корисливих інте�

ресів членів опозиції; показ неможливості здій�

снення цілей, що поставлені опозицією; форму�

вання недовіри до опозиції з боку соціальних

верств, де вона популярна; утворення «розколь�

ницьких груп» у складі опозиції; стимулювання

«перебіжчиків» із табору опозиції, введення їх

у владні структури; ненасильницька ліквідація

опозиції (залучення представників до органів

влади, розробки рішень); нейтралізація лідерів

опозиції [4, с. 98].

Нейтралізувати лідерів опозиції можна та�

кими методами: задоволення вимог (залучення

до влади); рольовий зсув (пропозиція взяти

участь у вирішенні проблем, усунення недолі�

ків); психологічна ізоляція (абсолютизація в опо�

зиційному лідері позитивних сторін, непомір�

на хвала, яка сприяє його відриву від опозиції);

формалізація (формалізовані дії опозиційного

лідера позбавляють їх привабливості захисника

високої мети); психологічне зближення (ско�

рочення) неформальної дистанції між керів�

ництвом та опозицією; непряма дискредитація

(пропозиція очолити в цілому престижне, але

безнадійне діло); психологічна девальвація

(підтримка альтернативних лідерів опозиції,

які сперечаються з іншими опозиціонерами);

групове викриття (ізоляція лідера від його

прихильників, він стає «генералом без армії»)

[10, с.37];

Запобігти виникненню політичного кон�

флікту можна за умови своєчасного та всебічно�

го аналізу конфліктної ситуації, який передба�

чає знаходження відповіді на такі питання: які

основні причини виникнення конфлікту, які

справжні наміри та цілі сторін, які сили задіяні

у конфлікті і які сили можуть взяти участь у ході

розвитку конфлікту, кому вигідний конфлікт�

ний розвиток подій? На основі отриманих

даних з’являється можливість: скласти прогноз

можливого розвитку подій; визначити можливі

варіанти врегулювання конфлікту; розробити

план таких дій, визначити тактичні та стратегіч�

ні завдання.

Якщо в результаті вжитих заходів урегулюва�

ти або локалізувати конфлікт не вдається і його

подальший розвиток створює загрозу для сус�

пільства, то владні структури повинні бути гото�

ві застосувати силу або припинити розвиток

конфлікту загрозою застосування сили.
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Окрім наведених вище конфліктів, у сучас�

ній Україні занепокоєння викликають і етнічні

конфлікти. Єдиним способом розв’язання їх

і узгодження інтересів конфліктуючих сторін

є демократія. Але чимало дослідників загалом

висловлюють сумнів у можливості демократії

в поліетнічних суспільствах, оскільки такі сус�

пільства не забезпечують сприятливих умов для

демократичних цінностей чи стабільності.

А. Лейпхарт описав найоптимальнішу модель

демократіїї для багатоскладових суспільств. Цю

модель можна ефективно застосувати й на суча�

сному етапі розвитку українського суспільства.

Основними вимогами для мирного співіснуван�

ня всіх його складових елементів необхідна

наявність чотирьох основних умов: велика коа�

ліція; автономія основних сегментів та допо�

міжні сегменти; пропорційна система виборів;

право вето. Другорядними умовами, що сприя�

ють установленню миру і злагоди в суспільстві,

є: відсутність такого сегмента, який становив би

абсолютну більшість; відсутність значної со�

ціально�економічної нерівності між сегмента�

ми; приблизно однакові розміри сегментів

(чисельність груп), що дає змогу забезпечити

рівновагу сил між ними; обмеженість кількості

груп, щоб переговори між ними не перетвори�

лися на занадто складний процес; відносно

невеликий розмір країни, що спрощує прий�

няття рішень; наявність зовнішньої небезпеки,

що сприяє внутрішній єдності; наявність спіль�

них, єдиних для всіх сегментів суспільства орі�

єнтацій, що пом’якшують орієнтацію його

окремих сегментів; компактне проживання

груп населення, яке складає сегменти, що ство�

рює можливість за необхідності вдаватися до

федералізму, як форми забезпечення автономії;

наявність історичних традицій досягнення ком�

промісу і злагоди [14, с. 52].

Потрібно також підкреслити необхідність фор�

мування в Україні, як і в інших посттоталітарних

державах, високої культури управління політични�

ми конфліктами, яка дає змогу швидко та безпо�

милково знаходити найоптимальніші шляхи і ме�

тоди, які можуть сприяти розв’язанню конфлікту

із урахуванням та максимально можливим задово�

ленням інтересів усіх конфліктуючих сторін.

Ця необхідність викликана тим, що: кілька

поколінь колишніх радянських людей було

виховано в атмосфері вигаданої безконфліктно�

сті та конфліктофобії; їм нав’язувалася, по суті

справи, антикультура вирішення конфліктів із її

антигуманними гаслами типу «Хто не з нами —

той проти нас» або «Якщо ворог не здається —

його знищують» та ставкою на силу; без високої

культури управління конфліктами неможливо

побудувати правову державу, створити грома�

дянське суспільство [11, с. 71].

Звичайно, формування такої культури —

проблема надзвичайно складна, але її вирішен�

ня цілком реальне. Доказом нього може бути

розвиток Західної Європи, де на зміну культурі,

що робила ставку на індивідуалізм та силу,

прийшла нова культура управління конфлікта�

ми, що віддає перевагу пошукам компромісу

і консенсусу. Проте при формуванні власної

високої культури управління конфліктами

варто не тільки і не стільки запозичувати пози�

тивний досвід Заходу чи Сходу, скільки спира�

тися на кращі традиції та риси українського

народу, зокрема його гуманізм, толерантність,

доброзичливість.

Як стверджують провідні українські політо�

логи, у найближчі роки для України будуть

характерні три тенденції: «братерський союз» із

Росією, інтеграція до Європи та зміцнення

«соборності та самостійності» незалежної дер�

жави. Перевага або поєднання цих тенденцій

і визначатиме зовнішньополітичний курс Укра�

їни [12, с. 49].

Для того, щоб в українському суспільстві не

загострювались конфлікти, які можуть базува�

тися на політичній основі, необхідно створюва�

ти такі умови, закони, які могли б гарантувати

забезпечення гармонійного розвитку цього сус�

пільства. Однак, якщо суспільство допускає

неминучість конфліктів, воно зобов’язане

попередити кризові ситуації та ніколи не допу�

скати соціальних катастроф. У цьому одна

з головних його функцій.

Однією із головних функцій конфлікту віт�

чизняні науковці вважають сигнальну. Вона

характеризує конфлікт як сигнал порушення

суспільної рівноваги. Політична ситуація

в Україні наприкінці 2004 року була вкрай

складна. Виник системний конфлікт, що стосу�

вався базових підвалин і принципів існування

суспільства. Проявилися кілька суперечностей,

а саме: протистояння регіонів України, змаган�

ня фінансово�економічних угруповань та біз�

несових кланів між собою. До протестної

активності людей підштовхувала розбіжність

між способом життя, який вони змушені вести,

і тими умовами, яких, на їхню думку, можна

реально досягти.

А помаранчева революція, як наслідок

системного соціально�політичного конфлікту,

виконала й інформаційну функцію. Розгортан�

ня, перебіг, повороти конфліктної ситуації

несуть певну інформацію про причини, що її

породили, та про співвідношення сил у суспіль�

стві. З’ясування суті зібраної інформації —

важливий засіб розуміння суспільних процесів.

Аналіз стадій розвитку конфліктів в Україні

окреслив причини й визначальну лінію розколу

в суспільстві.
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Процес соціальної диференціації, що відбу�

вається під впливом конфлікту, руйнує старі

соціальні структури, а у випадку українських

подій кінця другого — початку третього тися�

чоліття змінив співвідношення елементів сус�

пільства, скорегував напрями його розвитку.

Задекларовано нові форми взаємозв’язку між

суспільними інститутами, визначено пріоритети

та першочергові завдання щодо реалізації основ�

них напрямів державної політики [1, с. 38].

Загальногромадянський протест сприяв кон�

солідації окремих груп у суспільстві (страйк

тележурналістів, лист із протестом проти фаль�

сифікації виборів, під яким поставили підписи

кілька сотень українських дипломатів, виступ

Асоціації працівників банків, провайдерів

Інтернету та ін., які представляли найпрогре�

сивніші верстви українського суспільства).

Зразки групової консолідації стали каталізато�

рами всенародного протесту проти масових гру�

бих порушень чинного законодавства.

Сімнадцять помаранчевих днів зруйнували

низку дуже стійких стереотипів, які сформува�

лися в період трансформації «безконфліктно�

тоталітарного» у посттоталітарний тип укра�

їнського суспільства, зміст яких зводиться до

того, що «від нас нічого не залежить», «ми нічо�

го не зможемо змінити», «як вирішить влада,

так і буде». Люди повірили у свої сили й наважи�

лися на виснажливу боротьбу за право обирати

власну долю [7, с. 38].

Комунікативна функція реалізується через

усвідомлення учасниками конфлікту власних та

чужих інтересів і створення умов для об’єднан�

ня окремих індивідів або груп на підставі

можливої ідентифікації своєї позиції із загаль�

ною, і це на тлі тез про фрагментованість укра�

їнського суспільства, брак політичної нації,

національної ідеї, відсутність громадянського

суспільства. Учасники революційних подій про�

демонстрували здатність до консолідації.

Якщо погодитися з тим, що конфлікт є нор�

мою суспільства і виконує позитивну функцію,

то таку оцінку варто поширити й на випадки

його переходу в насильство. Тобто суспільна

роль має бути визнана за будь�яким проявом

конфліктних відносин, а силові, збройні, на�

сильницькі методи розв’язання конфліктів ви�

кликають осуд, беззастережне заперечення і не�

сприйняття.

Таким чином, враховуючи динамізм у розвит�

ку конфліктних ситуацій у суспільстві, необхід�

ним елементом є їх регулювання і контроль.

Сьогодні вже можна з упевненістю сказати,

що соціально�політичні конфлікти в Україні

кінця другого — початку третього тисячоліття

виникли у результаті нагромадження суспільних

протиріч, серед яких виокремилася основна

лінія розколу — доведена до конфлікту супереч�

ність між владою і народом, свавіллям та право�

порядком, вседозволеністю і законністю.

Як висновок, можна підкреслити, що полі�

тичні конфлікти та кризи є складовими части�

нами, атрибутами життя суспільства. І підсуму�

вати все вищенаведене можна словами Р.

Дарендорфа: «Той, хто вміє впоратися з кон�

фліктами шляхом їх визнання і розв’язання, той

бере під свій контроль ритм історії; той, хто

втрачає таку можливість, — отримує цей ритм

собі у супротивники» [14, с. 142]. Навчити

мистецтву успішного розв’язування політичних

конфліктів покликана політична конфліктоло�

гія — нова наука і мистецтво управління кон�

фліктами в політичній сфері людського життя,

яка сьогодні народжується в Україні.
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У статті розглянуто проблеми становлення
національної держави та демократії. Автор дос"
ліджує політичне значення слова «народ», дає його
визначення та попереджає суспільство про загро"
зу, яку несе демократія, якщо бездумно пливти за
течією під керівництвом безвідповідальних полі"
тиків.

Ключові слова: народ, демократія, олігархія,

асиміляція, політичний плюралізм, політична

влада, конституційна більшість, громадянська

війна.

В статье рассмотрено проблемы становления
национального государства и демократии. Автор
исследует политическое значение слова «народ»,
дает его определение и предупреждает общество
об угрозе, которую несет демократия, если без"
думно плыть за течением под руководством безо"
тветственных политиков.

Ключевые слова: народ, демократия, олигар�

хия, ассимиляция, политический плюрализм,

политическая власть, конституционное боль�

шинство, гражданская война.

The article is devoted to the problems of forming
national states and democracy. The author explores
the political meaning of the word people, gives his defi"
nition of society and warned about the threat posed to
democracy, if the trend of mindlessly swim under the
leadership of irresponsible politicians.

Key words: people, democracy, oligarchy, assimi�

lation, political pluralism, political power, constitu�

tional majority, the Civil War.

Книга (під назвою ««Велесова книга» — як

фрагмент з історії демократії») [1] викликала в

читачів сумнів: чи могла бути в ті далекі часи

демократія, якщо ще й сьогодні з такими труд�

нощами постає наша держава Україна та її демо�

кратія?

Однією із причин наших невдач є нерозу�

міння суспільством національного завдання

(всім відоме: «Скажіть мені, що ми будує�

мо?…»). І в цьому, мабуть, винна ідеологія

більшовиків, які нав’язували віру в те, що

радянський народ має найпередовіший у світі

політичний світогляд, а, з іншого боку, вбива�

ли в голови у вигляді аксіом такі абсурдні твер�

дження, як «держава при комунізмі відімре...».

Слід усвідомити, що лише ті народи добилися

успіхів, які створили досконалу державу. Ті

народи, які не змогли створити власну, доско�

налу державу, вже давно зникли або існують

так, як існують курди, таміли, цигани і т. д.

Держава — це форма існування людської

спільноти. І чим вона досконаліша, тим краще

в ній співіснувати владі та громадянам, і тим

більше вони відчувають в ній потребу. Держава —

це колективний захист від викликів навколиш�

нього світу. Цього захисту прагне і селянин,

і підприємець, і банкір. Здебільшого держави

створюються на етнічній основі спільнотою,

яку об’єднють, в першу чергу, мова, звичаї і т. ін.

Національна держава — це захищене етнокуль�

турне середовище — інкубатор для відтворення

наступних поколінь певної нації (тут слід пам’я�

тати про яничар — дітей українських батьків,

що виховувалися в чужому етнічному середови�

щі). Іноді об’єднувальним мотивом спільноти

для створення держави може служити релігія,

іноді — колективне усвідомлення того, що їх

грабує метрополія, як це сталося в США,

Мексиці та інших країнах. Але, у будь�якому

випадку, ця спільнота має бути єдиною і згурто�

ваною.

Найбільшою загрозою Україні сьогодні є не

економічні негаразди, а денаціоналізація укра�

їнців. Бо це руйнує консолідуючу основу нації.

Доки існувало село, де в кожній сім’ї зростало

від 3 до 12 дітей, які виховувалися в українсько�

му середовищі, всі потуги колонізаторів Поль�

щі, Росії, Румунії, Угорщини, Чехії були марни�

ми. При нагоді Україна готова була відновити

свій національний організм. У селі стихійно

існувало українське середовище, в якому підда�

ли б глузуванню іншомовне слово, одяг, звичку

чи, навіть, зачіску. Це середовище, де кожен

дорослий, побачивши неадекватну поведінку

дітей чи почувши лайку, міг узяти їх за комір

і відвести до батьків або лише одним зауважен�

ням міг присоромити дітей і змусити зробити

правильні висновки. Саме тому кожен колоні�

затор прагнув у першу чергу зруйнувати звичаї і

механізми їх підтримки. На жаль, українське

село сьогодні зруйноване, а разом з ним зруйно�

ване етнічне середовище, в якому відтворюють�

ся наступні покоління українців.

Делікатні українці, які з поваги до чужинця

самі прагнуть говорити на мові гостя, у себе, на

своїй землі не можуть захиститися від експансії

чужинців. А що говорити про еміграцію? Навіть
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найзатятіші націоналісти в еміграції змогли

утримати лише два покоління. Третє — вже аси�

мілюється. Людина, вихована в нормальному

етнічному середовищі, гордиться приналежні�

стю до своєї нації, і, в більшості випадків, не

прагне емігрувати за кордон. Бо людина, яка

мріє покинути свою країну, вже в душі згідна на

асиміляцію і, відповідно, на зникнення своєї

нації. Поселяється на чужій території без цієї

внутрішньої згоди на асиміляцію лише завойов�

ник, колонізатор. (Є, правда, винятки з цієї

групи. Це народи, які через особливості свого

попереднього життя виробили усталені традиції

і здатні у будь�якій країні проживання створю�

вати закриті і захищені від чужого впливу гетто,

тобто замкнуте етнічно�релігійне середовище,

в якому виховуються наступні покоління їхньої

нації. Це такі народи, як цигани, корейці, євреї

та й, зрештою, багато інших). Поляки, чехи,

угорці, румуни та росіяни офіційно проводили

політику асиміляції українців. Її засвідчують

мільйони розстріляних і закатованих українців.

Ніхто вже не підрахує кількості українців, яких

вивезли в товарних вагонах («телятниках») до

Росії, де їх кістками усіяні безмежні простори

від пісків Середньої Азії до вічної мерзлоти

Сибіру.

Така асиміляція — злочин перед людством,

яка більше ніколи не повинна повторитися. Але

влада має відверто сказати, що чужинці, голов�

ним чином, їх наступні покоління, мусять бути

готовими до добровільної асиміляції в українсь�

ке середовище хоч би на рівень знання держав�

ної мови та українських звичаїв. Ті нащадки

колонізаторів, які не допускають такої можли�

вості, мають повне право повернутися до своєї

етнічної батьківщини. До речі, українців нерід�

ко такого права позбавляли, засуджуючи на

вічне поселення до Сибіру без права повернен�

ня до України. Метрополія свідомо заселяла

промислові райони України вихідцями з Росії,

а її Південь — відставними офіцерами. І сьогод�

ні проголосити в окремих регіонах України

другу державну мову — це закласти на майбутнє

«синдром Косово». Цього можуть побажати

лише вороги України.

Безперечно, що всі гарячі проблеми побудо�

ви національної держави та інші невирішені

питання кожної нації найефективніше вирішу�

ються національною тоталітарною державою.

Зброєю і кров’ю формувалися і закріплювали�

ся на віки самобутні особливості кожної нації,

в т. ч. і найдемократичніших сьогодні країн. Ли�

ше народи, які вирішили свої конфліктні пи�

тання, досягли національної згоди і стали згур�

тованими спільнотами, можуть дозволити собі

таку розкіш, як демократія. Проте тоталітарна

держава має і чимало недоліків:

— передача влади в тоталітарній державі —

не прогнозований процес, і добре, якщо люди�

на, що має абсолютну владу в країні, розумна та

має певні якості керівника;

— людина, яка очолює абсолютну владу

в країні, змушена, під тиском обставин, робити

так багато порушень законів, моралі, а іноді 

і просто злочинів, що вона не може добровільно

відмовитися від влади. Цього не дозволяє зро�

бити також і оточення, сформоване такою осо�

бою. Справедливо кажуть, що єдине, чого не

придумало людство, так це те, як потім відбира�

ти владу в такого вождя або партії;

— тоталітарна система пригнічує приватну

ініціативу і, відповідно, стримує розвиток про�

дуктивних сил країни, особливо в умовах віль�

ного ринку;

— в сучасних умовах світ засуджує тоталітар�

ну систему влади і використає будь�який привід

для введення військ у таку країну для боротьби

з диктатором. Або закриє очі при введені військ

агресивними сусідами.

Проте більшість країн пройшла цей шлях,

перш ніж будувати демократію. Українці в цьо�

му плані запізнилися, а коли почали будувати

державу — поставили на перший план демокра�

тію (як воза поперед коня). Так, створення тота�

літарної держави українців уже малоперспек�

тивне. Але ж тоді потрібно створювати державу,

яка б вирішувала болючі питання українців

і, одночасно, була демократичною. Тобто, пот�

рібно свідомо створювати свою національну

державу, яка б захищала українське етнічне

середовище і в якому нові покоління українців

відтворювалися б вічно, а не пливти за течією,

орієнтуючись на те, хто і що та з якою метою

нам підкаже. А хтось же підказав нашим політи�

кам у часи, коли українці тільки почали будува�

ти свою державу, ліквідувати графу «національ�

ність» у паспорті, дати виборче право будь�якій

людині світу, яка побажає жити на нашій землі

і офіційно прочислилася мешканцем України

4 роки. А виборче право людей, що порушили

закони країни і сидять у тюрмі, та виборче

право військовослужбовців і громадян, які

перебувають на повному утриманні держави,

залишилося нам ще з часів військового комуніз�

му, коли результати виборів залежали не від

виборців, а від тих, хто підраховує голоси. Це

зроблено винятково для того, щоб «переплюну�

ти» найбільш демократичну країну — США — за

демократизмом! Це в той час, коли будь�який

іммігрант у США не може одержати виборче

право. Це право можуть одержати лише його

діти, якщо вони народилися в США (тобто, від

народження пройдуть процес натуралізації,

асиміляції і з дитинства будуть відчувати себе

громадянами вже своєї країни). Чи знають наші
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політики, що «найдемократичнішу» державу

створювали і вдосконалювали (мали виборче

право) з 1787 року лише білі чоловіки, які мали

у власності нерухоме майно? І тільки вдоскона�

лена, випробувана в житті, стабільна і стійка

держава дозволила собі надати виборче право

жінкам (1920 р.), американцям негритянського

походження та знизити віковий ценз з 21 до 18 ро�

ків(1960 р.). Однією з ознак демократії є віль�

ні і справедливі вибори. Але не всезагальні!

Лише в країнах декларативної демократії, де

немає справедливого правосуддя, де «закон — як

дишло…», де немає рівності перед законом, де

влада мало залежить від виборців, проголошу�

ється всезагальне виборче право навіть для в’яз�

нів та бездомних — бо лише цим можна хизува�

тися перед світом про свою демократичність.

Там, де свідомо не створюється більш доско�

нала держава, там створюється будь�яка. Але

сьогоднішній світ з його конкуренцією в усіх

сферах життя не дає перспектив існуванню

такому утворенню. Сьогодні держава має перс�

пективу лише тоді, коли вона виконує згадані

вище функції і, одночасно, створює кращі, ніж

у сусідів, умови для розвитку продуктивних сил.

Одним з найважливіших питань у державо�

творчому процесі є питання про владу: хто здій�

снює диктат у країні (хто здійснює політичну

владу в країні або в чиїх руках влада)? Можна

лише із сумом констатувати: влада в Україні не

належить українцям. Проблеми української

мови, культури, питання національної економі�

ки та життєвий рівень населення нашій «націо�

нальній еліті» або чужі, або байдужі.

Про те, як можна змінити або захопити полі�

тичну владу в країні, можна вичитати у відомо�

го класика — вождя світового пролетаріату.

В демократичній державі мусить існувати лише

один шлях — вибори. Але якщо навіть владу

захоплять найбільші власники грошей, дрібні

торгівці, казнокради, або як у нас — розкрадачі

державного майна, то питання побудови демо�

кратичної держави залишиться актуальним.

Людство винайшло демократичну за змістом дер�

жаву, як апарат для здійснення диктатури

класів, що прийшли до влади, як спосіб само�

оновлення керівництва держави, як спосіб

законного недопущення до влади явних ворогів

тих сил, що здійснюють диктатуру, як форму

впливу найширших народних мас на політичні

події в країні. Історичний досвід показує, що

для будівництва досконалої, демократичної

держави недостатньо лише захопити політичну

владу в країні. Для побудови демократичної

держави потрібно згуртувати націю спільною

метою та забезпечити найширші політичні сво�

боди політично пануючим класам. Але парадокс

у тому, що розкрадачі державного майна,

в принципі, не можуть об’єднати націю, не

кажучи вже про те, що забезпечувати найширші

політичні свободи розкрадачам державного

майна — аморально.

Демократична форма державної влади опи�

рається на один із головних постулатів, що дже�

релом влади є народ. Але перш ніж назвати

демократію народовладдям, потрібно зрозуміти

значення слова народ. Це слово має кілька дефі�

ніцій. Тут нас цікавить лише політичне значен�

ня слова народ. Згадаймо трохи історії.

В ім’я іспанського народу добровольці з усьо�

го світу йшли на смерть, захищаючи республіку

в Іспанії. Потопивши в крові республіку, Фран�

ко запевняв, що все його життя, всі його дії

лише задля блага і в ім’я іспанського народу.

В світі не було жодного деспота, який би не

прикривав свої найстрашніші злочини іменем

народу.

Російські царі були переконані, що волею

божою керують (добре чи погано) російським

народом і винятково задля його ж блага напов�

нювали тюрми злочинцями і переслідували

неблагонадійних. Лютнева революція змела

царський трон, поставивши в єдиному пориві,

з одного боку, народ, а з іншого — царя та його

посіпак. Тимчасовий уряд з повною відпові�

дальністю взявся за долю народу, який за 9 міся�

ців розділився на дві непримиримі частини.

І важко сказати, яка частина народу була в біль�

шості, коли в 1918�1919 р. генерал Денікін під�

ходив до Москви. В результаті громадянської

війни мільйони людей, які були частиною зов�

сім недавно монолітного народу Росії, безслідно

зникли. Вони стали емігрантами, контрреволю�

ціонерами, запроданцями або принишкли, змі�

нивши все, що зв’язувало їх з попереднім жит�

тям, але всі вони перестали бути народом.

Єдиним вогненним валом прокотилась Червона

Армія аж до кордонів колишньої імперії. Через

10 років цей народ, що переміг голод, розруху,

блокаду та інтервенцію, поділився на народ та

непманів і куркулів, а ще через 7 років — на на"
род, вірний вождю, та «політичних злочинців».

Португальський народ одностайно, як за всіх

тоталітарних режимів ще напередодні «револю�

ції гвоздик» підтримував або був лояльним до

фашистської партії Салазара, а після революції,

буквально наступного дня, в єдиному пориві,

об’єднавшись навколо бажання створити демо�

кратичну країну, являв собою вже зовсім інший

португальський народ.

Волею Аллаха шах діяв на благо іранського

народу. Під час ісламської революції, коли армія

відмовилася танками чавити власний народ, по

той бік прірви залишився лише шах, його сім’я

та охорона. Але вже через 9 місяців народом
стали правовірні мусульмани, а всі інші: босі чи
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взуті, багаті чи бідні, демократи чи монархісти,

праві чи ліві, жінки та чоловіки — всі вони стали

злочинцями, підбурювачами, контрреволюціо�

нерами і взагалі невірними, які підлягали смер�

ті, ув’язненню, покаранню, еміграції або пере�

вихованню.

Так що ж таке народ? За Великою Радянсь�

кою Енциклопедією — «це спільність людей, що
змінюється на різних етапах історичного розвит"
ку і включає соціальні верстви і класи, які за своїм
становищем у суспільному виробництві визна"
чають прогресивний розвиток суспільства, це
насамперед трудящі, творці матеріальних і ду"
ховних цінностей». А хіба не трудящі ішли на

смерть із словами «Хай живе Сталін!»? А хіба не

трудящі, серед інших, підтримали Гітлера, який

обіцяв розвиток і процвітання німецькій нації?

А хіба не творці матеріальних благ боготворили

Хомейні і чи визначило це прогресивний розви�

ток іранського суспільства? Чому ж кожен полі�

тик, кожен уряд, кожна політична організація

вважає своїм святим обов’язком діяти від імені

народу? Що розуміють вони під цим багатоли�

ким словом народ?

Можна було б залишити це питання для

філософської схоластики, якби воно не було

ключем до розуміння законів розвитку суспіль�

ства. Без визначення політичного значення

слова народ не можна правильно трактувати

слова «демократія» і «воля» ті ідеали, за які

боролося людське суспільство, відколи себе

пам’ятає, і буде боротися, доки існує. І якби під

словом народ розуміли творців матеріальних

благ, то не народилося б і самого слова «демо�

кратія». Слово «демократія» і політичне значен�

ня слова «народ» утвердилося в класовому сус�

пільстві в рабовласницьких республіках Еллади.

Але ніколи не потрібно забувати, що політичну

владу в античних республіках здійснювали

чоловіки�рабовласники. Це була, перш за все,

найжорстокіша диктатура рабовласників, яка

здійснювала свою політичну владу у вигляді

демократичної рабовласницької республіки

і для якої раби ніколи не були ні народом, ні,

тим більше, громадянами і навіть не завжди

людьми.

Повчальним прикладом була ПАР. Політич�

ну владу в країні здійснювали білі поселенці. Це

теж була жорстока диктатура білих поселенців,

які здійснювали свій диктат у формі буржуазної

демократичної республіки. А чорне тубільне

населення не вважалося ними не тільки за

народ, а й навіть за населення. Можна і треба

засуджувати людей, що встановили жорстоку

диктатуру білих поселенців, але не демократич�

ні принципи, що їх взяли на озброєння расисти.

Бо в даному випадку народ — це білі підприєм�

ці і вони, фактично, були джерелом влади.

З цього випливає, що народ — це ті класи сус�

пільства, які здійснюють політичну владу в кра�

їні, супутні та лояльні їм класи та соціальні вер�

стви населення. Тобто все населення, крім тих,

які готові виступити проти політично пануючих

класів збройно або з актами громадської непо�

кори. Тому будь�які партії в країні, що визнають

і керуються в своїх діях Конституцією цієї краї�

ни, незважаючи на різноманітність питань

і поглядів, фактично виступають від імені одно�

го і того ж народу. І лише у випадках двовладдя,

коли за спиною вождів партій стоять сили, які

не визнають діючої конституції і готові на

збройне протистояння або громадську непоко�

ру, — ці вожді, виступаючи від імені народу,

мають на увазі вже зовсім інший народ. Саме

тому гасло «Влада — народу!» (якщо перед сло�

вом «народ» не стоїть прикметник, що означає

етнічну приналежність), з яким більшовики

захопили владу в 1917 році, є чистої води дема�

гогія, на яку купилися мільйони людей колиш�

ньої імперії.

Є цікавий міжнародний досвід. Передові,

розвинуті, з великим досвідом демократії, краї�

ни, надаючи своїм колишнім колоніям держав�

ну незалежність, залишали їм сформований

державний апарат, світоглядне розуміння основ

демократії, конституцію та сприяли їм у прове�

денні виборів і т. д. Але це в значній частині

випадків не спрацьовує. Як тільки колоніальні

війська залишають країну, там розпочинаєть�

ся громадянська війна. Так єдина британська

колонія шляхом збройних конфліктів розділи�

лася на Індію, Пакистан та Бангладеш. Про це

ж свідчать і багаторічні війни у французьких

колоніях Африки або постійна загроза грома�

дянської війни в Афганістані та Іраку. І тоді

в західних демократів народжується пояснення,

що не можна демократію імпортувати з іншої

країни, якщо народ цієї країни ще не дозрів до

демократії. Демократія — благо народу тільки

тоді, коли вона відповідає політичній культурі

та способу життя людей, має необхідні еконо�

мічні та соціальні передумови. В іншому випад�

ку — вона перероджується в охлократію — владу

натовпу й приводить до хаосу і анархії. Поясню�

ють, не пояснюючи, що колоніальні війська,

покидаючи країну, залишають там колоніальні

порядки, кордони, нав’язані колонізаторами,

покоління людей, що виросли на прислужуван�

ні колонізаторам, та колоніальну церкву.

І якщо сьогодні «західні демократи» учать

нас як будувати демократичну країну: що це

народовладдя, що потрібно відмінити смертну

кару, що порнографія — це теж свобода слова,

що розмова з колонізатором або рабовласником

це і є плюралізм думок, то вони, мабуть, поми�

ляються свідомо. Або забули, що перш ніж
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король Англії підписав Велику хартію вольно�

стей, баронам довелось зібрати військо і змуси�

ти короля це зробити. Мабуть, вони забули, що

перш ніж досягти традиційної англійської демо�

кратії, англійцям спочатку довелось відрубати

голови Стюарту і Кромвелю. Мабуть, вони забу�

ли, чому французам довелось установлювати

п’яту за рахунком республіку! Мабуть, вони

забули, що перш ніж Конституція США стала

символом американського способу життя, спо�

чатку була визвольна війна (1775�1783рр.),

а потім перемога у Громадянській війні (1861р.)!

Для них питання національного суверенітету

вирішено так давно, що вже й забулося. Чи міг

хтось ставити під сумнів суверенітет Англії в ті

часи, коли формувався демократичний устрій

держави? Звичайно, ні! Класичний перехід від

тоталітарного режиму до демократії або націо�

нально�визвольна революція здійснювалися

шляхом громадянської війни або захопленням

політичної влади силою. В результаті таких

подій політичні противники зникають з полі�

тичної арени країни, і народ країни на певний

час стає «згуртованим». Вороги знищені, вигна�

ні, відбувають покарання або покаялися...

Такий «згуртований народ» на одному диханні

приймає нову конституцію, або нові політичні

сили нав’язують її силою. Але при такій «згурто�

ваності» навіть не виникає питання, що хтось

може бути проти основ держави, її суверенітету

та демократичних (чи монархічних, залежно від

того, хто перемагає) устоїв. Після такої «згурто�

ваності», при мудрих законах політично паную�

чим силам і надалі вдається зберігати народ

«згуртованим». Мова йде не про ту «згуртова�

ність», яка виховується в тоталітарному режимі,

коли люди своїми тілами прикривають палаци

вождя від бомбардування (як було в Іраку),

а про ту «згуртованість», з якою більшість гро�

мадян США орієнтується на прапор своєї краї�

ни, зустрічаючи новий день.

Тобто, громадянська або визвольна війна

вирішує основні питання нації, по яких не може

бути переголосовування. А потім, як було у Бри�

танії: демократичним шляхом вирішують при�

ватизувати шахти чи націоналізувати, залежно

від того, що буде прибутковіше. Або в США.

Завоювали незалежність. Ну чого б як класич�

ним демократам не сісти та й голосуванням не

ліквідувати рабство. Так ні ж, треба було влаш�

товувати громадянську війну. І лише тоді, коли

є повна гарантія непорушності завойованих

досягнень, сьогоднішні демократи, які вже

забули, як це було, нав’язують світу своє уяв�

лення про свободу та права людини, про права

геїв і нетрадиціоналістів. І це лише тому, що

основні завоювання настільки надійно захище�

ні Законом, що в країні вже навіть не народжу�

ються люди, які б могли, наприклад, присвяти�

ти своє життя поверненню США під англійську

корону або узаконити рабську працю.

Громадянська війна була природним шляхом

досягнення  конституційної більшості в парла�

менті. Це не агітація за громадянську війну. Це

лише засторога, що ті діячі, які допускають до

громадянства, до надання політичних прав і сво�

бод явних ворогів державного суверенітету

України, відкривають зелене світло двовладдю

і, відповідно, можливості громадянської війни.

Так, демократія теж має свої недоліки:

— вона галаслива. Особливо під час виборів;

— процес ухвалення рішень може бути без�

ладний, виснажливий і забирати багато часу.

Недаремно римляни на період війни доручали

владу диктаторам. А в Новгороді віче так довго

дискутувало питання оборони міста, аж поки

війська І. Грозного не з’явилися перед міськими

воротами;

— демократичні країни дуже часто нестійкі

і розвалюються або від внутрішніх чвар, або від

агресивних сусідів;

— часто відбувається втрата демократії на

виборах, коли в результаті цілком демократич�

них виборів до влади приходить диктатор.

Це правда, коли кажуть, що «демократія не

ідеальна система організації влади, але кращої

ще ніхто не придумав». Правда, але не вся. Ті,

хто так говорить, забувають сказати, що в краї�

ні, яку роздирають внутрішні непримиренні

конфлікти, — демократія не лише небажана,

а й шкідлива. Шкідлива тому, що вона сприяє

конфліктуючим силам швидше підготовитися

до громадянської війни. Так у царській Росії

(тюрмі народів — за висловом Леніна) внутріш�

ні конфлікти стримувалися самодержавством.

Досить було кілька місяців після демократичної

революції (лютий,1917 р.), щоб країна прийшла

до громадянської війни. Аналогічно в Югосла�

вії, Іраку та в інших країнах. Період демократії

(Єльцина) теж поставив Росію на грань грома�

дянської війни. Тому, можна сподіватись, що

Росія в подальшому добровільно демократизу�

ватись не буде, а буде користуватися деклара�

тивною демократією — їм так зручніше.

Демократія — це, перш за все, закон. Демок�

ратія — це свобода, вкладена в норми закону.

І якщо в країні після суцільного беззаконня

встановлюється демократія, то ще потрібно

багато років, щоб населення відчуло себе грома�

дянами, щоб навчилося шанувати закон, добро�

вільно стати законослухняними та активними

в громадському та політичному житті країни.

Ідейна згуртованість нації має передувати будів�

ництву демократії. Інакше конфліктуючі сили

використовують умови демократії для підготов�

ки до захоплення влади силою або до грома�
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дянської війни. В умовах так званої демократії,

колоніальна церква має можливість створювати

арсенали і не допускати туди державних інспек�

торів, прикриваючись афоризмом, що церква

відділена від держави, а політики можуть вести

активну політичну пропаганду проти держави,

посилаючись на депутатську недоторканність

або права людини, та створювати напіввійсько�

ві формування, здійснювати їх вишкіл і т. д.

Україна, як держава — постала! Ми уникли

громадянської війни. Колоніальну адміністра�

цію не вішали, колонізатори не тікали в одній

білизні, носіїв колоніального режиму не вило�

влювали, як це було після революції 1917 року.

Все це повинно було б спрацювати на позитив

українського народу, але носіям колоніального

режиму це не додало скромності. І сьогодні тер�

пеливі українці із сумнівом придивляються: чи

ця влада будує вільну і незалежну від українців

державу, чи повільно відновлює її колоніальний

статус? І якщо влада не хоче в майбутньому гро�

мадянської війни, то потрібно ж хоча б міні�

мальне законодавче забезпечення, щоб кіль�

кість ворогів суверенітету України в Україні не

множилось. В античних республіках стародав�

нього світу робили це просто і ефективно: виво�

дили за межі міста і казали: «Ти зневажаєш наші

закони і не шануєш наші звичаї — покинь нас!».

Наші предки ще в ті далекі часи були згуртова�

ною спільнотою і заповіли нам правило пове�

дінки:

«…що віче вирішить, то так і є,

А що не вирішить — не повинно бути» (ВК, 2а).

Ніхто не закликає виявляти, хто і що робив

і чим дихав до революції, до війни, до проголо�

шення незалежності. Але особи, які сьогодні не

визнають Конституцію і, відповідно, суверені�

тет та незалежність української держави, є її

ворогами. Тому дивною здається наша демокра�

тія, яка об’єднує в залі Верховної Ради, як овець

і вовків в одній огорожі, тих, хто хоче будувати

нову, незалежну, промислово розвинуту, укра�

їнську державу і тих, хто відкрито вважає прого�

лошення Української держави непорозумінням,

тимчасовим проектом, виступає проти і робить

усе, щоб ця держава розвалилася. І ті сили, що

здійснюють сьогодні політичну владу в країні,

дуже швидко пожнуть плоди своєї діяльності,

якщо дозволяють собі позбавляти політичних

свобод і перешкоджати волевиявленню людей,

що шанують Конституцію, а явним ворогам

держави гарантують свободу. Бо політичний

плюралізм — це вся різноманітність поглядів на

всі найскладніші питання держави в межах

Конституції, а не суміш інтересів колонізаторів,

рабовласників, феодалів та претендентів на

«батька народу» з інтересами українського на�

роду. Вони просто не сумісні. Демократія і плю�

ралізм — це лише тоді, коли всі сторони (полі�

тичні супротивники) демократичного суспіль�

ства мають спільні зобов’язання щодо його

основних цінностей: незалежність і суверенітет

України, єдина українська державна мова та

політичні свободи. Лише при такій умові опози�

ція в парламенті конструктивна. В іншому

випадку опозиція деструктивна і веде до вини�

кнення двовладдя в країні.

Трактування демократії, як вседозволеності,

а плюралізму, як права ворогів держави прово�

дити свою політичну діяльність, визначило і по�

зицію президентів: рівні можливості колишнім

поневоленим і поневолювачам, тобто політика

«і вашим, і нашим!». Не потрібно багато мудро�

сті, щоб спрогнозувати, що українці, мова,

культура, звичаї яких століттями пригнічували�

ся, заборонялися, знищувалися, в результаті

будуть в програші.

Марно сподіватися, що прийде колись дуже

хороший президент і покращить нам державу.

Ні! Кожен президент прагнутиме підпорядкува�

ти собі, наскільки зможе, уряд та всі інші гілки

влади і продовжити термін своєї влади, щоб

згуртовані ним чиновники могли безтурботно

продовжувати свою справу. Бо існує загальне

правило: спочатку приймають суворі, чіткі і про�

зорі правила гри, а потім уже грають у футбол.

І якщо ми бачимо, що держава у нас якась не

така, що розкрадаються національні багатства,

що захищаються зовсім не національні інтере�

си, а чиїсь інші, то це не президент винен, а ті,

хто приймав такі закони, які дозволяють усе це

робити відкрито чи таємно, але безкарно.

Демократія — загальнолюдська цінність. На

її сторожі мають стояти громадяни. Суть демо�

кратичного процесу полягає в добровільній

участі громадян у житті своєї громади і своєї

держави. Без такої широкої, послідовної участі

громадян демократична держава починає зане�

падати та перетворюється в заповідник окремих

привілейованих груп і організацій — олігархію.

Демократію, як і всяку хорошу справу, можна

довести до абсурду. З чого все почалося? Пер�

ший президент незалежної України зібрав пар�

тійну номенклатуру і сказав приблизно так:

«При соціалізмі ми всі були рівними. А тепер

у нас будуть багаті і бідні. Ось ви і будете багати�

ми!» Згуртована президентом номенклатура

заходилася формулювати закони України. Ці за�

кони були спеціально сформульовані так, щоб

номенклатура змогла легко прихопити або від�

дати за хабарі державне майно. Несправедливий

розподіл державного майна за участю держав�

них інституцій дав поштовх до небаченого досі

зростання рівня корупції. І коли справа дійшла

вже до того, що, на сором усього світу, одна

група олігархів почала перекуповувати депутатів

135

Р
о

зд
іл

 V
 «

П
О

Л
ІТ

И
Ч

Н
А

 К
У

Л
ЬТ

У
Р

А
 Т

А
 ІД

Е
О

Л
О

ГІ
Я

»



в іншої групи, то звинуватили в цьому мажори�

тарну систему виборів. Не пояснюючи, що в за�

коні про вибори вже була закладена профанація

демократії: депутат має можливість підкупити

виборців обіцянками чи матеріально, а виборці

не мають можливості відкликати свого депута�

та, тобто він стає недоторканним і непідзвітним

ні виборцям, ні партії, яка його підтримувала. 

Так само з пропорційною системою. Як тіль�

ки перейшли на пропорційну систему виборів,

то зразу ж підняли бар’єри на шляху створення

партій, і тепер громадяни не можуть просто так

об’єднатися в партію за політичними погляда�

ми. Вимоги настільки високі, що створювати,

зареєструвати і утримувати партії тепер можуть

лише олігархи. Сьогодні в Україні майже немає

ідеологічних партій. Більше півтори сотні пар�

тій, які не займаються політичною діяльністю,

є власністю олігархів, відомих політиків та про�

сто новоспечених мільйонерів, яким для успіш�

ної діяльності потрібно дійти до влади.

В результаті виявилося, що депутатські місця

продаються в кабінетах лідерів партій. Тепер, як

вихід, нам пропонують змішану систему із двох,

уже випробуваних на практиці виборчих сис�

тем. Пропонують, як ефективний метод, не

роз’яснюючи, що партії, на відміну від гро�

мадських організацій, є структурним елементом

держави. На них покладаються функції полі�

тичної освіти громадян, політичної структури�

зації суспільства, пошук та генерацію ідей, що

спрямовують шляхи розвитку суспільства, мобі�

лізацію політично активних громадян, підбір

кадрів майбутніх політиків і їхній вишкіл. Тому

дивним є відсутність державного нагляду за дот�

риманням норм діяльності політичних партій.

Адже в усьому демократичному світі висування

та обговорення кандидатів у депутати проходить

знизу, починаючи з міських, селищних, район�

них і т.д. партійних зборів і конференцій, де

у відкритих диспутах в умовах конкуренції

викристалізовується еліта партій, яка виборює

собі можливість бути затвердженими на з’їзді

і представляти інтереси партії та пропагувати її

ідеї своєю участю у виборах. У нас же більшість

партій не працює, іноді створюючи видимість

діяльності, а їх лідери лише спритно вичікують,

який блок перемагає, щоб вчасно примкнути до

переможця, виторгувавши «власникові» партії

одне чи кілька місць у Верховній Раді. Більше

того, в такі партії свідомо не допускаються (або

витісняються з них) політично активні громадя�

ни, інтелект та організаційні здібності яких

вищі за здібності власника партії.

В умовах, коли в країні діють такі вироджені

політичні партії, найвищим завданням яких є не

пошук шляхів розвитку та досягнення успіхів

і благополуччя нації та держави, а прихід до

влади будь�якою ціною, партократія — це майже

те ж саме, що й олігархія: правління невеликої

групи осіб, які прагнуть задоволення власних

потреб, не зважаючи на країну і решту громадян.

Сили, що здійснюють політичну владу в краї�

ні, — це інтернаціональна (що складається

з денаціоналізованих елементів, для яких най�

святіше у світі, це гроші) олігархія. Ця олігархія

виросла із суміші партійної номенклатури з кри�

міналізованими елементами в процесі розграбу�

вання державної власності (і для якої національ�

ні цінності українців — на далеко не першому

плані), згідно із законами розвитку і норм демо�

кратичного суспільства, робить усе для того, щоб

назавжди закріпити владу за олігархами. І демо�

кратична держава передбачає для цього можли�

вості. Для цього спеціально існує механізм цен�

зів: ценз осілості, віковий ценз, освітній ценз,

майновий ценз і т. д. Але «сором’язливість» олі�

гархів не дозволяє їм сформулювати майновий

ценз приблизно в такому вигляді: «Виборче

право мають лише особи зі статками  десять міль�

йонів гривень і більше». Та й матиме це вигляд

ніби не дуже популярний. Тому досягнуто це

обхідними шляхами (це бар’єри на шляху органі�

зації політичних партій та збільшення розміру

грошової застави кандидатами в депутати та пре�

зиденти). Якщо до цього згадати ще створене

ними законодавство, згідно з яким люди, які

мають великі прибутки (більше 13035 грн. за мі�

сяць, при розмірі мінімальної зарплати 869 грн.),

не тільки звільняються від сплати податків, а ще

й, навпаки, їм пенсії будуть виплачуватися за

рахунок найбіднішої частини населення, бо

багаті вносять свій вклад у формування Пенсій�

ного фонду лише на рівні бідних. Тому на прак�

тиці виборче право звучить так: «Голосувати

мають право всі, а бути обраними мають можли�

вість лише багаті». А це підриває віру в справед�

ливість у більшості виборців.

Розчарування в політиках, зневіра до влади

породжує несприйняття і демократії. Так політо�

лог О. Саліженко [2], висловлюючи ці настрої,

пише: «Українська демократія, як і демократія
загалом — це тотальна фікція, ілюзія, видумка,
створена теоретиками для мас. Як з теоретич"
ної, так і з практичної точки зору, демократія
неможлива в принципі. Це інша інтерпретація
морівської утопії, яку так само неможливо реалі"
зувати в житті. Теоретично демократію спро"
стовує «Залізний закон олігархії», сформульова"
ний німецьким соціологом Робертом Міхельсом,
а практично — безпосередні реалії суспільного
життя. В суспільствах з так званою демокра"
тичною формою правління існує лиш певний діапа"
зон політичних та соціальних свобод індивіда, але
не практичне втілення громадянами принципів
демократії стосовно впливу на владу та управлін"
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ня нею. Теоретичні обіцянки громадянам стосовно
участі в управлінні державними процесами діють
тільки в теорії — на сторінках підручників з основ
права для учнів 10"11 класів. Влада і політика — це
інтереси бізнесу, великих грошей, впливів та циніч"
ної самореалізації окремих індивідів. Влада і полі"
тика в Україні — це крайня форма цих рис, а де"
мократія, про яку не перестають говорити
українські політики, це звичайна олігархія, яка
прикривається демократичними принципами та,
окрім грошей, ні до чого не прагне.»

Так, згоджуючись з автором, що влада в Укра�

їні олігархічна, не можна погодитися, що

демократії взагалі не існує. Просто більшість

населення України, довірившись політикам,

сприйняло демократію під аплодисменти, не

запитуючи себе: а кому ж буде належати влада

в Україні при демократії? Народу? Не потрібно

тішити себе  надією, що якби право обирати та

можливість бути обраним до влади належала

б ста відсоткам дорослого населення України

(та ще й при відсутності згуртованості!), то ре�

зультати були б кращими. Це було б те, що

зветься охлократією, коли натовп «стягував би

за штани» кожного, кому пощастило хоч на

щабель піднятися над цим натовпом.

Ті, хто узурпував владу в країні, підмінили

зміст ст.5 Конституції («Носієм суверенітету

і єдиним джерелом влади в Україні є народ»)

розшифровкою, даною в преамбулі Конститу�

ції: «Український народ — громадяни України

всіх національностей». Вони виписали закона�

ми чіткі функції і взаємодію глави держави та

трьох гілок влади: законодавчої, виконавчої та

судової. А носія суверенітету і єдиного джерела

влади — народ — лише згадали в ст. 5 Конститу�

ції. Окреслюють же його, фактично, лише в За�

коні про вибори, який різні групи олігархів змі�

нюють у будь�який час, залежно від ситуації,

головним чином, перед кожними наступними

виборами. Це і дає можливість підмінити суве�

рена (Український народ) тими групами олігар�

хів, які здатні нав’язати остаточний варіант

Закону про вибори.

Є можливість учитися на чужих помилках.

Історія дає нам такий досвід. Демократія рабо�

власників Греції та Риму, демократія феодалів

Речі Посполитої, демократія расистів у ПАР,

демократія власників�підприємців у США, де�

мократія громадян єврейської національності

в Ізраїлі і т. д. В 1971 році утворилася країна, яка

і сьогодні є однією з успішних країн. Це Об’єд�

нані Арабські Емірати. Вища рада складається із

семи монархів окремих еміратів, яка обирає із

свого кола президента. Президент призначає

голову уряду, а Вища рада його затверджує. Уряд

готує законопроекти, а Федеральна національ�

на рада їх розглядає, вносить поправки або

ветує, президент приймає закони та має право

відмінити вето. Лише міське населення (а їх

близько 25% в країні) є громадянами і вони оби�

рають Федеральну національну раду, яка, проте,

не має права законодавчої ініціативи. Країна

процвітає, а населення задоволене владою,

навіть іммігранти… І хоча формально — це

федерація конституційних монархій, фактично —

це демократія монархів. Сім монархів не стали

вбивати один одного, щоб стати президентом.

Вони прийняли правила гри — демократію.

Безперечно, відсоток тих, хто здійснює владу

в країні (тих, хто мають право обирати та реаль�

ну можливість бути обраними), — це теж один із

показників «демократичності»: від семи монар�

хів у ОАЕ до всіх дорослих власників нерухомо�

го майна у США. Оскільки різні групи населен�

ня мають різні інтереси, то збільшення відсотків

приводить до зменшення стабільності держави.

Але якщо спільнота попередньо згуртована

(перемогою у громадянській або визвольній

війні, спільною релігією, спільною мрією про

свою національну державу і т. ін.), то цей відсо�

ток може бути досить високим. Надання

ж однакових прав здійснювати політичну владу

в країні конфліктуючим групам (рабам і рабо�

власникам, колонізаторам і тубільному насе�

ленню, чесним людям і грабіжникам…) в де�

мократичній країні — це прямий шлях до

прискорення громадянської війни. 

Установчі Збори мали б передувати створен�

ню законодавчого органу, щоб авторитетні люди,

які користуються довірою народу, окреслили

контингент тих, хто буде здійснювати політичну

владу в країні, та сформували правила гри для

наступних депутатів і посадових осіб. Верховна

Рада незалежної України «виросла» з Верховної

Ради Радянської України. Тому більшість депута�

тів не підтримала ідею Установчих зборів, підсві�

домо відчуваючи, що ця більшість не впишеться

в критерії відбору і рамки поведінки, якщо їх

формувати не під конкретних осіб.

А тепер виявилося, що реальні, сьогоднішні

депутати не в змозі поставити самі ж себе в жор�

сткі рамки доцільності з державницького погля�

ду. І це природно, бо на першому плані депутата

свої власні інтереси, які при відсутності обме�

жувальних рамок — безмежні, аж до феодальних

привілеїв!

Це Установчі Збори мали б спрямувати зви�

чайне, вічне прагнення і ділову енергію людей

здобувати гроші, славу, кар’єру, багатство, одно�

часно будуючи державу, а не руйнуючи її. Це

завдання Установчих Зборів і політично активних

громадян зробити так, щоб до влади приходили

наймудріші, найчесніші, найсправедливіші.

Тільки жорсткі правила гри та досконалі крите�

рії оцінки можуть створити умови, за яких при
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владі будуть сміливі, але не нахаби, мудрі, але не

демагоги і т. д. Правила гри мають бути розрахо�

вані не на абсолютно чесну людину, якої в при�

роді може й не існує (а якщо й існує, то така

людина не буде брати участі в змаганні за

владу). Правила гри мають бути розраховані на

звичайних людей, де лише гласність, прозорість

влади, осуд громадян і невідворотність відпові�

дальності утримує потенційного казнокрада чи

хабарника від скоєння злочину.
На жаль, створювати Установчі збори вже

пізно. Вони створюються на хвилі народного
піднесення, коли народ згуртований і довіряє
своїм вождям. Сьогоднішні члени Установчих
зборів за своєю продажністю вже нічим не
відрізнялися б від сьогоднішніх депутатів.

Події 2004 року («Помаранчева революція»)
не були революцією. Але вони дали результат,
який дає справжня революція: дехто відмовився
від влади, хтось утік за кордон, дехто покаявся,
той принишк в очікуванні наступних подій,
а той засвідчив свою лояльність; обиватель від�
чув себе громадянином, а населення — народом,
нацією! І цей народ на радощах вручив усю пов�
ноту влади новому президентові, який з усіх
обіцянок періоду «Помаранчевої революції»
виконав лише обіцянку, дану попередньому пре�
зидентові — не притягувати того до кримінальної
відповідальності. У зв’язку з цим варто було
б перейняти досвід наших предків, які обирали
своїх князів на рік і не спішили по закінченні
строку, так як ми, призначати трьох кухарок
довічно, а спочатку судили його «по ділах його»:

«А збиратися на нього і судити будь�кого із
старшин годилося вночі… І так правили наші
отці. Всяк міг слово сказати — і те було благом.»
(ВК, 3б)

«…а князі окремі і всякі після князювання
ставали на вічі простими мужами» (ВК, 37б).

Після революції ми отримали нагоду вільно
критикувати владу, але не отримали механізму,
як по�справжньому впливати на неї. Варто також
подумати, хто більше винен у поразці «Помаран�
чевої революції»: Президент, який не виконав
обіцянок і не виправдав надій повсталого народу,
чи занадто довірливий народ, який, вручивши
всю повноту влади Президентові, пішов займа�
тися домашніми справами? Пішов, навіть не
запитавши, а які ж сили віднині, будуть здійсню�
вати владу, скориставшись відвойованою демо�
кратією та громадянськими свободами?

І те, що українці сьогодні, напередодні вибо�
рів, не вірять нікому — це вже добре. Залиши�
лось ще сказати про це впевнено, голосно,
з гідністю і закріпити цю зневіру суворими, але
справедливими законами, перед якими будуть
рівними всі громадяни — від селянина до Пре�
зидента. Тому що до всіх посадових осіб, почи�
наючи з Президента, потрібно ставитися з такою

ж довірою, як до найманих виконавців, яким
потрібно платити за добре виконану роботу,
виганяти за погано зроблену роботу або садити
до тюрми за будь�яку спробу привласнити дер�
жавне майно чи завдати збитків державі. Тоді
посадові особи будуть грати як футболісти (котрі
хочуть одержати золоті медалі) або сидіти вдома
і писати мемуари, якщо не вміють ефективно
працювати. Нове покоління людей, яке виросте
при таких законах, буде відчувати себе громадя�
нами, буде готове захищати ці закони і демокра�
тичний устрій держави ціною власного життя.

А такі закиди, що «...а, в нас народ такий...»
не за адресою. Бо народ від природи мудрий.
В умовах національного поневолення і жорсто�
кого тоталітарного режиму, мабуть, єдиним
оптимальним типом поведінки, щоб вижити як
народ, був тип поведінки: «...моя хата скраю,
я нічого не знаю...». Але як тільки з’являлась
надія, що боротьба не буде даремною, то знахо�
дились патріоти, які свідомо йшли на смерть, як
це було під Берестечком чи Крутами.

Українцям час бити на сполох. З паспортів
вилучена графа про національність. У свідоцтва
про народження вже не вписують національ�
ність. Студентів налаштовують, головним чином,
на престижну роботу за кордоном. Пенсіонери
вже не впливають на хід подій. Залишилося
випхнути за кордон на заробітки ще якусь
частину дорослого населення, а на їхнє місце
вже відкриті двері для бездомних та безробітних
(і, відповідно, безправних!) усього світу і рай
олігархам в Україні забезпечений. Але ж є ви�
знане, природне, спадкове право етнічних укра�
їнців володіти своєю землею й усім, що є на ній,
в ній і над нею. Таке ж природне право облаш�
товувати життя на своїй землі за національними
традиціями. А все йде до того, що такої націо�
нальності вже офіційно існувати не буде.

Українцям немає потреби розпочинати війну
чи готувати революцію. У нас є держава на Богом
даній землі. Український народ має всі переду�
мови для побудови демократичної держави, крім
політичних. У нас немає єдності. Іде процес про�
тистояння між тубільним населенням, що хотіло
б відновити свою гідність та історичну справед�
ливість, і колоністами, що хотіли би повернути
Україну в обійми імперії. Ці конфронтаційні
сили роздмухують та інтенсифікують конфлікти
в усіх площинах суспільного життя: релігійні,
расові, етнічні, політичні, фінансові та побутові.
І це не може закінчитися добром.

Українці мають самоусвідомити, що їх націо�
нально�визвольні змагання завершаться успіш�
но лише тоді, коли їх завоювання будуть закріп�
лені законодавчо. Для цього потрібно, на основі
здійсненого українською нацією права на самовиз<
начення, виділити вже існуючі положення з діючої
Конституції в основну частину: незалежність укра<
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їнської держави, її суверенітет на власній терито<
рії, єдину державну українську мову (ст.1, ст. 2,
ст. 3, ст. 4, ст.5, ст.8, ст.10, ст.11, ст. 17) — як без<
сумнівне завоювання українського народу. Ця
основна частина Конституції має діяти вічно і не
може бути змінена. Більше того, за будь<якої спро<
би змінити ці статті Конституції, кожен громадя<
нин зобов’язаний вийти з протестами на вулиці
і перебувати там доти, доки загроза посягань на
Конституцію не буде ліквідована. Всі інші статті
Конституції можуть бути змінені в конституцій�
ному порядку, і за цю можливість будуть змага�
тися політики та політичні партії. Тільки це
дасть гарантію українському народу на майбут�
нє. І це не спрямовано проти росіян чи пред�
ставників інших націй. Українці завжди лояльно
ставилися до представників інших націй, якщо
вони не користуються гостинністю, щоб «сісти
на голову». Це спрямовано лише проти тих, що
мають психологію колонізаторів.

Такі зміни в конституції дадуть можливість
поставити явних ворогів України за межі закону.
І якщо кілька десятків непримиренних колоні�
заторів покинуть Україну, то це буде мінімальна
плата за мирне майбутнє України. Варто проа�
налізувати чужий досвід, наприклад Мекси�
канської визвольної революції, в якій мекси�
канці воювали не просто проти іспанців, а лише
проти іспанців, які народилися в Іспанії. Це
було зумовлене тим, що, приїхавши до Мекси�
ки, іспанці проявляли жорстокість до тубільно�
го населення і будь�якими способами прагнули
розбагатіти, а здобувши багатство, відправляли
його до своєї етнічної батьківщини — до Іспанії.
Це нагадує поведінку значної частини наших
(міжнародного походження) олігархів, тільки 
в них з’явилися ще й додаткові можливості —
уникати податків через офшорні зони.

Об’єднання навколо цих основних положень
конституції згуртує націю, забезпечить укра�
їнську сутність на майбутнє українській держа�
ві, стабільність та спокій у майбутньому. Лише
тоді зміна урядів, коаліцій чи партій в результа�
ті виборів не будуть сприйматися населенням
як трагедія. Інакше кожний наступний прези�
дент прагне переробити Конституцію під влас�
ний світогляд, частина політичних партій від�
крито заявляють, що змінять Конституцію, як
тільки прийдуть до влади, а з кожними чергови�
ми виборами до Верховної Ради світ завмирає
в очікуванні: що чекає Україну — громадянська
війна, розкол на кілька частин чи відновлення
колоніального режиму?

Від розуміння сутності демократії значною
мірою залежать реальні шляхи її здійснення.
Головне — усвідомити своє становище і чого ми
хочемо. «Єдиномислія подай нам», як казав
Видатний поет. А усвідомлене суспільством зав�
дання обов’язково знайде шляхи вирішення. Та

вони вже й відомі. Їх показав Махатма Ганді.
Його продовжила «Помаранчева революція».
Але на той час українці лише чітко усвідомили
собі, чого вони не хочуть. А от що вони хочуть,
ще не було усвідомлено суспільством.

Передумовою якісних змін у суспільстві
повинна стати ідейна згуртованість нації (в да�
ному випадку громадян України будь�якої
національності), що об’єднається навколо ос�
новної частини Конституції. А демократичну
країну можна (і треба!) будувати лише з тими,
хто визнає цю, основну частину, як вічну і непо�
рушну. А вже потім здійснити реформу політич�
них партій, щоб вони могли виконувати свої
природні функції та обмежити контингент
виборців. Бо виборче право не повинно належа�
ти явним ворогам України (і демократії); воно
не повинно належати бездомним і наркоманам;
воно не повинно належати особам, які поруши�
ли закони України і сидять у тюрмі (а можливо,
і тим, що вже відсиділи), навряд чи доцільно
надавати його людям, що перебувають на пов�
ному утриманні держави, в т. ч. військовим
і державним службовцям. Навряд чи доцільно
давати виборче право особам, які не вміють
читати і писати (або не мають загальноприйня�
того рівня освіти); навряд чи потрібне воно
непрацюючим пенсіонерам після 80 років; і во�
но обов’язково потрібне, можливо, лише етніч�
ним українцям, бо це тільки їхня свята справа
берегти і вдосконалювати свою державу.

Якщо політично активні громадяни (голов�
ним чином платники податків — бо це їхніми
зусиллями утримується держава) усвідомлять
свій статус і проявлять свою волю, то тоді й олі�
гархія не так страшна. Бо якщо можна не допу�
скати до виборчого права бездомних і т. ін., то
(правда, з меншим успіхом) можна позбавити
виборчого права і надзвичайно багатих людей
не з метою їхньої образи чи приниження, 
а винятково з метою того, щоб такі особи не
мали змоги підлаштовувати державний апарат
демократичної держави для своїх власних
потреб. Тоді й питання законності набуття над�
звичайно великих статків не буде таким склад�
ним, як сьогодні.

Такі якісні зміни в державі неможливі без
участі громадян, які, усвідомивши, якою вони
хочуть бачити Україну та хто буде здійснювати
владу в Україні, як і у 2004 році, відкинувши
партійні, релігійні та інші поділи та вподобан�
ня, заявлять про свою волю.
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У статті розглядаються прагматичні тенден"
ції розвитку соціальної структури українського
суспільства.

Автор підкреслює, що ці тенденції передбача"
ють зміну істотних ознак соціальної структури,
внаслідок чого відбувається поступовий процес
становлення нового типу соціальної структури на
основі демонтажу існуючої соціальної структури
і формування різноманітних елементів нової.

Ключові слова: соціальна структура суспіль�

ства, прагматичні тенденції, деформації, супе�

речності, середній клас, соціальна політика.

В статье рассматриваются прагматические
тенденции развития социальной структуры укра"
инского общества.

Автор подчеркивает, что эти тенденции пре"
двидят изменения существенных признаков со"
циальной структуры, вследствие чего происходит
постепенный процесс становления нового типа
социальной структуры на основе преобразований
существующей социальной структуры и форми"
рования различных элементов новой.

Ключевые слова: социальная структура обще�

ства, прагматические тенденции, деформации,

противоречия, средний класс, социальная по�

литика.

The article is about pragmatic tendencies of deve"
lopment of social structure of Ukrainian society.

The author underlined tendencies of development
of social structure are with serious transformations of
this social structure. It is reason of formation of new
elements and destroying of old structure.

Key words: social structure of society, pragmatic

tendencies, deformations, contradictions, middle

class, social politic.

Соціальна структура суспільства — сукуп�

ність її соціальних складових й те, що поєднує

та утримує їх від розпаду, впорядковує і надає

структурі певної конфігурації. Існують різні

підходи до визначення складових соціальної

структури. Так, російські соціологи трактують

соціальну структуру суспільства, як сукупність

статусів і ролей, функціонально зв’язаних між

собою, а провідні українські вчені (В. Андру�

щенко, Н. Горлач) визначають сутність соціаль�

ної структури суспільства, як сукупність взає�

мозв’язаних і взаємодіючих упорядкованих

стосовно одна одної соціальних спільнот, про�

шарків, груп, а також відносин між ними [1].

Прагматичні тенденції розвитку соціальної

структури передбачають зміну її істотних ознак,

а оскільки в Україні виразно проявляються тен�

денції до зміни соціального статусу багатьох

соціальних спільностей, то в соціальній структу�

рі України здійснюються процеси соціальної

диференціації та поляризації суспільства. Відбу�

вається поступовий процес становлення нового

типу соціальної структури на основі демонтажу

існуючої соціальної структури і формування різ�

номанітних елементів нової (класів, соціальних

верств, груп, прошарків тощо). Ці питання сьо�

годні актуальні. Поступово складаються конту�

ри трьох основних рівнів, верств соціальної іє�

рархії: вищого, середнього і нижчого класів. 

Основу вищого класу, що базується на легіт�

имних формах організації суспільного життя,

позитивній, конструктивній логіці соціального
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розвитку, становлять підприємці, комерсанти,

банкіри, певна категорія управлінців. представ�

ники творчої інтелігенції та ін. Тому метою

даної статті є аналіз особливостей соціального

розвитку українського суспільства, показ того,

що серед вищого класу в Україні вагоме місце

займають несисиемні елементи структури: кри�

мінальні, мафіозні структури, корумповані

управлінці, чиновництво, керівники державних

господарських підприємств, групи «нових»

українців з високими нелегітимними доходами

та інші елементи сучасної соціальної структури.

Представники цієї соціальної групи стабільно

підтримують і зміцнюють власне матеріальне

становище за рахунок більшості знедоленого

населення [2].

Водночас бореться за виживання інший со�

ціальний організм, що становить основу легіт�

имної організації суспільного буття і належить

до нижчого класу, структурні елементи якого

слабкі, хоча мають у майбутньому стати систем�

ними чинниками становлення середнього класу,

що здійснюватиме свою трудову діяльність на

основі легітимної продукуючої праці, реалізації

власних соціальних інтересів. Основу соціальної

структури сучасного українського суспільства

становить населення, яке пов’язане, насампе�

ред, з державною формою власності. Багато цих

людей перебувають у стані глибокої соціальної

деградації та маргінальності і не сподіваються на

краще. Слід підкреслити тривожність такого

становища — саме з цих верств, більшість з яких

перебувають на межі малозабезпеченості, фор�

мується середній клас, значна частина якого має

вагомий професійно�кваліфікаційний і освітній

потеціал, досвід продуктивної діяльності.

В сучасних умовах він не здатний сприяти вклю�

ченню індивіда до системи суспільного вироб�

ництва та забезпечити відповідний рівень дохо�

дів, а звідси: соціально�економічні сподівання

людей не виправдовуються.

Прагматичні утворення зазначених двох

верств, категорій населення призвели до дес�

труктивних змін у соціальній структурі, до спо�

творень, гострих соціальних суперечностей

у багатьох сферах суспільного життя, які поглиб�

люють системну кризу, пришвидшують інфля�

цію, деформують особисте споживання основної

частини населення з низькою платоспроможні�

стю, посилюють соціальну нестабільність сус�

пільства. Ці прагматичні тенденції, а особливо

деформації, суперечності простежуються на

прикладі поділу споживчого ринку на два типи,

ціни в яких істотно різняться. Так, один — для

першої категорії населення з практично необ�

меженою платоспроможністю. Слід підкресли�

ти, що такий поділ соціальної структури укра�

їнського суспільства ще більше поглиблює

прагматизм, який охоплює не лише сферу спо�

живчого ринку, а й усі основні напрямки сус�

пільної життєдіяльності. Таким чином, сфор�

мувалися дві системи соціального світогляду,

що перебувають у стані конфлікту, а це призво�

дить до звуження сфери спілкування зазначе�

них категорій населення, які реалізують свій

життєвий потенціал і соціальний вектор у двох

діаметрально протилежних соціальних просто�

рах та вимірах. Таке відокремлення сфер життя,

відсутність безпосередніх контактів сприяють

посиленню соціального напруження [3].

Дуже небезпечні тенденції поляризації дохо�

дів і розшарування населення: збільшується

кількість людей, які із середньо� і порівняно

забезпечених переходять у розряд незаможних,

а відтак потребують соціального захисту; серед

них значна частина має низькі доходи, а зни�

ження рівня життя широких верств населення

суттєво знижує їхню соціальну безпеку.

Усі ці процеси посилює прагматизм, а дифе�

ренціація доходів зазначених двох категорій

населення поглиблюється. Доходи 10 % найза�

можніших верств населення України перевищу�

ють доходи такої ж кількості найбідніших при�

близно в 12–15 разів. Поступово склалися ніби

дві України — заможних і знедолених, багатих та

бідних, процвітаючих і злиденних. І хоч офіційна

статистика, як зазначають прагматики, перебіль�

шує рівень фактичного зубожіння в Україні,

соціальне становище великої частини населення

України дуже важке, але поки існує глибока

соціальна диференціація суспільства, поділ його

на дві верстви, що містять потужний конфронта�

ційний потенціал, не набрав абсолютного неси�

стемного характеру і не закріпився становою

прірвою. При такій умові суспільство має шанс

вийти на шлях цивілізованого соціального

розвитку і прогресивної соціальної динаміки.

Основою соціальної стабільності розвитку

суспільства. функціонування його соціальної

структури є середній клас, як основа самодос�

татності розвитку соціально�класових відносин,

важливий чинник, що саморегулює розв’язання

суперечностей між двома протилежностями. Це

соціальний стабілізатор, а також фактор розвит�

ку багатовимірних процесів соціальної нерівно�

сті, це регулятор її припустимих меж. Прагма�

тичний середній клас у соціальній ієрархії —

чинник економіко�політичної стабільності гро�

мадянського суспільства, його позитивної соціо�

динаміки, що забезпечує свободу і незалежність

особистості Такий середній клас в Україні лише

формується. А тому створення умов для форму�

вання та динамічного розвитку середнього класу,

який у прагматичній перспективі охоплюватиме

55–60 % населення, є особливо важливим зав�

данням української соціальної політики [4].
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Прагматичні тенденції розвитку соціальної

структури сучасного українського суспільства

залежать від спрямування сутності соціальних

змін, основу яких становлять:

— зміна суспільної форми всіх основних

соціальних інститутів: економічних, політич�

них, культурних, освітніх;

— перетворення соціальної природи основ�

них компонентів соціальної структури: класів,

груп, спільнот; прагматичне відновлення їх як

суб’єктів власності та влади; поява економічних

класів, верств з відповідною системою соціаль�

них конфліктів і суперечностей;

— поява нових каналів підвищення статусів,

посилення горизонтальної та вертикальної

мобільності українців;

— активізація процесів маргіналізації, тобто

втрати особистістю належності до певної со�

ціальної групи, норм і цінностей відповідної

субкультури без входження до іншої. В укра�

їнському суспільстві на рубежі ХХ–ХХІ ст. вона

характеризується переходом переважно в нижчі

верстви населення;

— підвищення соціального престижу освіти

і кваліфікації, посилення ролі культурного фак�

тора у формуванні прагматичних високостатус�

них груп; 

— зміна якісних та кількісних параметрів

структури, поглиблення соціальної поляризації

суспільства: економічний статус і спосіб життя

еліт, вищої верстви різко зросли, а у більшості

населення — різко знизилися [5].

Особливо важливим пріоритетом соціальної

політики України є прагматичне створення

умов для прискорення процесів соціально�кла�

сової структурованості суспільства. Реальністю

сучасного пострадянського суспільства, зокре�

ма України, є процеси деструктуризації соціаль�

но�класової структури, втрата соціальної самоі�

дентифікації, що зумовлено відсутністю чітких

соціальних інтересів. Усі ці прагматичні тенден�

ції, які спрямовані на утвердження соціально�

класової структурованості, соціально�групової

спорідненості суспільства, сприяють формуван�

ню нової системи соціальних цінностей.

Соціальний розвиток сучасного українсько�

го суспільства має складний, суперечливий

характер. Полюси сучасної соціальної ієрархії

в Україні багато в чому мають деструктивні ха�

рактер й джерела походження. З позицій праг�

матизму в розвитку соціальної структури укра�

їнського суспільства велику роль відіграють

відтворення соціальної нерівності, що спрямо�

вують країну до соціального регресу, тому що

деструктивний характер розвитку елементів

соціальної структури полягає в тому, що вони

неприродно та надмірно поглиблюють соціаль�

ну ієрархію, диференціацію суспільства, со�

ціальну нерівність, оскільки значно звужують

і унеможливлюють передумови для становлен�

ня та формування основного джерела соціаль�

ної стабільності і мобільності суспільства, його

багатовимірної життєздатної соціальної раціо�

нальності — середнього класу [6].

Жорсткий прагматизм сприяє соціальній

нестабільності, розмитості, функціонуванню

сучасної соціальної структури українського сус�

пільства, створенню зон непроникнення в ме�

ханізми її відтворення і саморегуляції. Через ці

та інші чинники неможливо прагматично сфор�

мувати системний характер процесу структу�

ризації і стратифікації української соціальної

структури, яка перебуває у стані суперечливого

становлення, а тому можна свідчити лише про

окремі, розірвані елементи позитивної логіки

соціального розвитку. Слід підкреслити, що

переважання в соціальному полі «несистемних»

елементів свідчить про те, що в суспільстві знач�

ною мірою здійснюється не цілеспрямований

процес упорядкування соціального буття, а пе�

реважає негативна логіка соціодинаміки. Пере�

важання в соціальній структурі України не нор�

мальної позитивної саморегуляції соціального

буття, а стихійних, хаотичних, часто деструк�

тивних елементів і руйнівних чинників призве�

ло до того, що процес соціального розвитку

багато в чому набрав гіпертрофованого характе�

ру і перемістився значною мірою в зону нелегіт�

имної самоорганізації соціального життя, яка

здійснюється «несистемними» елементами

соціальної структури відповідно до встановле�

них ними законів, норм, часто жорсткого прак�

тицизму та індивідуалізму [7]. Всі ці явища та

процеси перебувають під дією соціального

прагматизму.

Причини формування в суспільстві неси�

стемних елементів соціальної структури, що

здійснюються нелегітимними засобами, зумов�

лені складною сукупністю об’єктивних і суб’єк�

тивних чинників, серед яких не останню роль

відіграють непослідовність у здійсненні ринко�

вих перетворень та реформуванні соціальних

відносин [8].

Основний зміст реформ полягає в тому, що

Україна має увійти, згідно з прагматизмом,

в русло загальноцивілізаційного розвитку, ор�

ганічно включитись у систему економічних

і політичних взаємозв’язків світової співдруж�

ності заради освоєння нової технологічної

й інформаційної культури та досягнення більш

високого рівня свободи розвитку людської

індивідуальності. В сучасних умовах дії прагма�

тичних тенденцій при аналізі соціальних про�

цесів в Україні важливо брати до уваги як
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загально�цивілізаційні тенденції розвитку, так

і соціально�культурні особливості. Демократи�

зація всіх сфер суспільного життя посилює роль

правової держави та розвиток громадянського

суспільства, адже постійно зберігається небез�

пека зворотного руху до авторитаризму і авто�

ритарних владних структур, розподільчої еко�

номіки і політичної нетерпимості. Однак,

тільки соціальний захист та стабільність мо�

жуть забезпечити політику розумних компромі�

сів, пошуки шляхів громадянського миру

і згоди, соціального прогресу [8].

Неформальність соціальної структури, від�

сутність стабільних, стійких класів веде до

збільшення неконтрольованих деструктивних

соціальних конфліктів. При цьому соціологи

активно займаються процесами розвитку со�

ціальної структури, її динаміки в країні, а також

беруть участь у політиці та соціально�політич�

ному житті держави, а звідси утверджується

широкий прошарок власників акцій, нерухо�

мості, земельних ділянок. З поглибленням ре�

форм, виходом економіки з кризи позиції цього

прошарку в розподілі прибутків, забезпеченні

реального впливу на управлінські процеси

будуть прагматично зміцнюватися, збільшиться

роль таких соціальних груп, як фінансисти,

менеджери, банкіри, біржовики.

Слід підкреслити, що соціальна структура

суспільства є дуже динамічною: її основні про�

шарки можуть кількісно збільшуватися чи

зменшуватися залежно від структурно�прагма�

тичної економіки, появи нових і відмирання

старих професій, зміни політики. Але структура

формується не стихійно, тому що цей процес

цілеспрямовано регулюється державою, яка

повинна спрямовувати свої зусилля на розши�

рення і зміцнення середнього класу.

Сьогодні перед українським суспільством

стоїть надзвичайно складне завдання: подолати

біполярну соціальну структуру, створити належні

прагматичні умови (політико�правові, еконо�

мічні, соціокультурні і психологічні) для швид�

кого становлення середньозабезпеченого про�

шарку людей.

Формування середніх верств означатиме по�

ступове, прагматичне витіснення з громадського

життя чинників, які розколюють суспільство на

протилежні класи, а для забезпечення стабіль�

ності пропорцій у соціальній структурі суспіль�

ства необхідно постійно здійснювати адекватну

часові і традиціям соціальну політику [9].

Утвердження України як демократичного,

соціально відповідального суспільства з усією

гостротою ставить проблему фінансування та

зміцнення позицій середнього класу, для розу�

міння образу якого важливо виділити його сучас�

ну структуру. Середній клас — це стійкий про�

шарок людей: власники нерухомості, земельних

ділянок, акцій, дрібні і середні підприємці, фер�

мери, науково�технічна, військова, гуманітарна

інтелігенція та висококваліфіковані робітники,

фахівці середньої ланки управління, фінанси�

сти, менеджери. До нього входять представники

виробничої і невиробничої сфер, що одержують

середній за своїми розмірами дохід у вигляді

прибутку або заробітної платні [10].

Вчені�прагматики вважають, що саме

«середній клас» є основою сучасного суспіль�

ства. Сьогодні актуальною стає гіпотеза,

обгрунтована Г. Зіммелем, що стабільність сус�

пільства залежить від питомої ваги й ролі

середнього класу, існування та добробут якого є

запорукою добробуту всього суспільства, а його

нейтральна позиція, задоволення своїм стано�

вищем, віра у майбутнє нейтралізує проти�

стояння протилежних полюсів соціальної ієрар�

хії. Завдяки цьому суспільство зберігає

рівновагу і стабільність, і чим більша питома

вага середнього класу, тим сильніший вплив він

здатний справляти на ситуацію в державі, на

політику, економічні зміни, свідомість грома�

дян, громадську думку [11].

Таким чином, середній клас — це особливий

тип особистості, що з’являється в результаті

соціального добору за умов ринку, найбільш

активна в економічному відношенні частина

населення, яка вирізняється такими ознаками,

як характер прибутку, освіта, спосіб життя, тип

мислення, соціальний престиж, він є найбільш

гетерогенним соціальним утворенням щодо

соціально�економічних і соціально�політичних

позицій його складових елементів.

Аналіз соціальної структури сучасного укра�

їнського суспільства свідчить про наявність

лише невеликого прошарку населення, який

можна класифікувати як середній клас. Серед�

ній клас в Україні становить лише 10 %. Його

основу складають вище керівництво трансна�

ціональних компаній, які зараз діють в Україні,

вітчизняні фінансово�промислові групи, керів�

ництво холдингових компаній, крупних і серед�

ніх підприємств, державні службовці вищого

рангу. «Специфіка середнього класу в Україні

полягає в тому, що він, по�перше, був створе�

ний не на базі розвитку реального виробництва,

а внаслідок «вміло» проведеної приватизації

і необхідного доступу до бюрократичних інсти�

туцій, що здійснювали це роздержавлення, і по�

друге, зорієнтований переважно на обслугову�

вання класу багатих» [12].

Становлення середнього класу в українсько�

му суспільстві залежить від ряду умов та чинни�

ків, а саме: глибинних соціально�економічних
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та соціально�політичних процесів, пов’язаних

з ринковою трансформацією економіки, зміна�

ми в організації та функціонуванні виробниц�

тва, з діяльністю державних інститутів як одного

з механізмів збалансування і гармонізації інте�

ресів різних соціальних груп, соціально�психо�

логічних процесів, традицій, ціннісних орієнта�

цій та установок індивідів і соціальних груп,

їхньої готовності до сприйняття змін та діяльно�

сті за нових умов [13].

Аналізуючи основні процеси становлення

середнього класу в Україні, потрібно враховува�

ти, що в структурі нашого населення є певна

частина людей, яка отримує достатньо високі

(вищі за середні) доходи, однак не може бути

віднесена до середнього класу. Це особи, пов’я�

зані з тіньовим капіталом та бізнесом, корумпо�

вані посадові особи органів державної влади, ті,

хто співпрацює з кримінальними структурами.

Вони не зацікавлені в соціально�економічній та

політичній стабільності суспільства.

Як бачимо, перспективи створення процві�

таючої української держави багато в чому пов’я�

зані з формуванням середнього класу як актив�

ної суспільної сили, що виражає і відстоює

інтереси всього суспільства, а становлення масо�

вого середнього класу повинно йти паралельно

з перетворенням інституту держави та форму�

ванням інститутів громадянського суспільства.

Крім того, в Україні відсутні традиції грома�

дянського суспільства, демократизація всіх

сфер життєдіяльності суспільства наштовхуєть�

ся на опір віджилої командно�адміністративної

системи і соціально�культурної системи, що

проявляється на рівні побутової свідомості, сві�

тогляду людей, у їхньому способі життя й цін�

нісних орієнтаціях.
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Аналізуються й узагальнюються підходи укра"
їнських дослідників, спрямованих на створення
соціологічного портрета сучасного студента;
визначаються місце та роль у ньому таких цінніс"
них орієнтирів, як досягнення успіху, навчання,
створення сім’ї, дозвілля тощо.

Ключові слова: особистість, студент, навчан"
ня, виховання, соціалізація, культура, освіта. 

Анализируются и обобщаются подходы укра"
инских исследователей, направленных на создание
социологического портрета современного студен"
та; определяются место и роль в нём таких цен"
ностных ориентиров, как достижение успеха,
обучение, создание семьи, досуг.

Ключевые понятия: личность, студент, обра"
зование, воспитание, социализация, культура,
образование.

The approaches of Ukrainian researchers directed
at organizing sociological portrait of a modern student
are analysed and generalized.  The place and role in it
of such values as achievements of success, education,
family making, leisure and so on are found out.

Key words: personality, student, education, upbrin"
ging, socialization, culture, education.

У створенні соціологічного портрета суча�

сного студента українські дослідники тісно спи�

раються на напрацювання російських і зарубіж�

них соціологів. Серед таких досліджень на увагу

заслуговують, насамперед, розлогі результати,

отримані О. Куцом і А. Драчуком у ході соціоло�

гічних досліджень, які були проведені протягом

1998�2001 років у Вінницькому державному

педагогічному університеті. У них узяли участь

понад 500 студентів [8]. У процесі досліджень

були встановлені типологічні особливості су�

часного студентства, які повинні враховуватися

у навчанні, фізичному вихованні, культуроло�

гічній практиці, в інших видах навчально�ви�

ховної роботи.

Як зазначають автори, основний віковий

склад сьогоднішньої студентської молоді —

17–23 роки. У цьому віці юнаки і дівчата пере�

бувають на етапі активного формування особи�

стості і завершення розвитку організму. Абсо�

лютна більшість (88,5 %) опитаних студентів не

одружені. Разом з тим, значна частина з них

(58,4 % усіх чоловіків і 86,4 % серед жінок) до

одруження ставляться позитивно. 36,5% студен�

тів вважають, що дитина в родині необхідна

і готові виховувати її. 56,6% студентів живуть

з батьками, 34,6% — у гуртожитках, 7,2% сту�

дентів винаймають квартиру, 3,2% — мають

власну квартиру. У зв’язку з кризовими явища�

ми, що не обійшли студентську молодь, 55,8%

респондентів заявили, що не змогли б навчати�

ся, якби їм не допомагали. В абсолютній біль�

шості випадків студентам надають допомогу

батьки, родичі. Тільки 3,4% від загальної кіль�

кості опитаних студентів одержують допомогу

від держави, 8,9% студентам ніхто не допомагає.

Характерно, що велику частину своїх мате�

ріальних засобів (76,3%) студенти в середньому

витрачають на їжу, а їм потрібен ще одяг, книги,

спортивна форма, відвідування культурних,

оздоровчих і фізкультурно�реакреаційних захо�

дів, які сьогодні, як правило, є платними.

Отримані дані свідчать про те, що студенти

здебільшого далекі від політики і не бачать себе

серед учасників політичних подій. Тільки 12,4%

опитаних цікавляться політичним життям

України, 62,1% студентів зовсім ним не цікав�

ляться. І лише 1,2% студентів вважають, що

беруть активну участь у політичному житті кра�

їни. Разом з тим, 23,3% студентів готові взяти

активну участь у різноманітних формах суспіль�

ного протесту. З цієї кількості в мітингах

і демонстраціях — 21,6%, у страйках — 20,8%,

у голодуваннях — 2,7%, у збройних виступах —

18,8% (!). Насторожує і те, що 9,9% студентів

терпимо ставляться до жорстокості.

У радянські часи громадським молодіжним

організаціям традиційно надавали великого зна�

чення в проведенні спортивно�масових і поза�

урочних заходах із фізичного виховання. У зв’яз�

ку з цим нами з’ясовувалося, на скільки саме

можна розраховувати на молодіжні організації

сьогодні. Анкетування, проведені деякими дос�

лідниками [1], продемонстрували байдуже став�

лення студентів до спортивних організацій

і проведених ними заходів. Знають про їх існу�

вання 11,5% студентів, не знають — 75,3%, бай�

дужі до інформації про них — 37,4 % опитаних.

Установлено, що значна частина студентів

сьогодні є досить самостійними. На питання:
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«На кого Ви сподіваєтеся у важкі для Вас періо�

ди ?» 57,2% опитаних відповіли: «На себе». На

державу сподіваються 1,4% студентів, на друзів —

16,3%, на родичів — 4,5%, на батьків — 42,4 %.

Водночас, послаблення законодавчої систе�

ми, економічна напруженість у суспільстві

викликає хвилю моральної деградації, пору�

шення законів, намагання будь�яким шляхом

«знайти своє місце в суспільстві» і будь�яким

шляхом «утвердити себе». Це призводить до

неухильного зростання злочинності. За непов�

ними даними, тільки неповнолітньою молоддю

2000 року в країні було здійснено більше 50 ти�

сяч різних злочинів. На рахунку підлітків до

16 років 362 тяжкі злочини, понад 1000 розбій�

них нападів [9] .

Соціальний портрет студентів більшою мі�

рою доповнює їхнє ставлення до релігії і до

військової служби. Невіруючими сьогодні вва�

жають себе 37,4% опитаних (5 років тому цей

відсоток був у 1,5 раза більший), віруючими, які

не належать до будь�якої конфесії, – 57,7 %.

Належать до конфесій 8,8% опитаних. Отрима�

ні дані свідчать про безумовне позитивне ста�

влення до релігії значної частини студентської

молоді. Це ставлення повинно бути осмисле�

ним і знайти своє відображення в роботі зі сту�

дентами у процесі виховання, як це роблять

у країнах, де релігія відіграє важливу роль у фор�

муванні особистості молодих людей.

Ставлення студентів до військової служби

визначилось у відповідях на питання: «Чи

необхідна військова служба в Україні?». 10,6%

опитаних відповіли, що вона не потрібна, 14,5%

опитаних відповіли, що безумовно потрібна

і є обов’язком кожного. 74,8% респондентів

вважають, що вона необхідна, але тільки на

професійній основі. Ставлення студентів до

необхідності військової служби дозволяє зроби�

ти висновок про те, що перспектива служби

в армії перестає бути одним із основних моти�

вів, що використовують у практиці фізичного

виховання для активізації фізичної підготовки

і патріотичного виховання студентської молоді. 

Серед 15 життєвих пріоритетів на перше

місце студенти поставили здоров’я, на друге —

любов, на третє — матеріальне забезпечення, на

четверте — цікаву роботу, на п’яте — турботу

про батьків, на шосте — секс, на сьоме — друзів,

на восьме — дітей. Наступні місця в шкалі пріо�

ритетів посіли освіта, професіоналізм, гро�

мадське визнання, культурний рівень, служіння

Богу, розвиток держави.

Суб’єктивна оцінка стану свого здоров’я сту�

дентами значно відрізняється від даних медич�

них обстежень. За цими даними, до 90% студен�

тів мають суттєві відхилення в стані здоров’я.

На самопочуття студентів впливає нестача

матеріальних засобів (так відповіли 32,1% опи�

таних), особисті переживання (28,9%), психо�

логічні стреси (26,4%), хвороба (26,8%), побуто�

ві умови (43,4%), незадоволення навчанням

(17,3%). 19,6% вважають, що на їхнє самопочут�

тя впливає погане харчування. Спостереження

у студентських їдальнях показали, що повно�

цінний обід (перші, другі страви, десерт та ін.)

купує тільки кожен 12�й студент, приблизно

половина задовольняється однією першою чи

другою стравою (переважно жінки), кожен

четвертий бере тільки чай і тістечко. Шляхом

опитування було з’ясовано, що зранку (до

занять) багато студентів не снідають. Зрозуміло,

що за таких обставин не можна навіть говорити

про раціональне харчування.

Серйозну шкоду здоров’ю студентської моло�

ді завдають шкідливі звички. Анкетування

засвідчило, що значна частина студентів досить

терпимо ставиться до алкоголю (52,3%), до

куріння (34,2%), до наркотиків (7,7%), проститу�

ції (28,6%), а це значить, що у багатьох з них уже

є або можуть бути ці звички. Очевидно, що такий

тривожний стан вимагає доповнення системи

заходів щодо подолання шкідливих звичок у сту�

дентів засобами фізичного виховання.

Особливо нас цікавить ставлення студентів

до фізичної культури і спорту. На питання: «Чи

займаєтеся Ви фізичною культурою і спортом

регулярно?» позитивну відповідь дали всього

14,8% опитаних, 66,4% студентів відповіли, що

не займаються спортом, 32,2% респондентів

заявили, що займаються фізкультурою і спор�

том, але не регулярно.

Проведене анкетування засвідчило, що

38,6% студентів вважають для себе цілком

реальною перспективою стати безробітними,

а ще 48,4% допускають таку можливість. Значна

частина студентів (36,1%) твердо переконані,

що після закінчення ВНЗ вони будуть працюва�

ти за спеціальністю, 44,3% сумніваються у цьо�

му. І тільки 19,6% не збираються працювати за

обраним фахом. Отримані дані дають підставу

для збереження професійно�прикладної спря�

мованості фізичного виховання у ВНЗ. У цьому

ж переконує й інтерес 40,1% студентів до обра�

ної спеціальності. 

Значний інтерес становить блок запитань,

які стосуються стану здоров’я, фактори, які виз�

начають ставлення студентів до занять фізич�

ною культурою і спортом. Що ж до самооцінки

свого здоров’я, то 42,7% респондентів вважають

його добрим, 39,9% — не дуже добрим, 16,6%

опитаних оцінюють своє здоров’я як задовільне,

майже кожен 20�й студент заявляє, що у нього

здоров’я погане.

«О
С

В
ІТ

А
 Р

Е
ГІ

О
Н

У
» 

№
4

, 
2

0
1

0

146



Таким чином, перед нами постає розгорнутий

портрет студента Вінницького державного педа�

гогічного університету. Але його, як виявляєть�

ся, неможливо порівняти з іншим образом, який

створили соціологи на основі опитування сту�

дентів трьох вищих навчальних закладів міста

Києва (Київський національний університет

імені Тараса Шевченка, Національний педаго�

гічний університету імені М. П. Драгоманова,

Національний авіаційний університет) [6]. З ме�

тою визначення ставлення студентів до пред�

ставників різних національностей та релігій

були опитані 459 студентів.

Дослідження проводилося Молодіжною

асоціацією релігієзнавців та МАГО «АРРАІД»

у жовтні�грудні 2005 року. Запитання анкети

стосувалися національної, релігійної та соціаль�

ної самоідентифікації студентів, їхнього емоцій�

но�психологічного стану, розуміння та оцінки

толерантності, ставлення до 20 національностей

(до національностей навмисно були включені

араби та негри) та 8 релігійних традицій, співвід�

ношення релігій із цінностями демократії та

попит на інформацію про релігії.

Було опитано 43% хлопців і 57% дівчат. За

національним складом 95% з них — українці,

3% — росіяни і 2% — представники інших на�

ціональностей. Дослідження показало, що сту�

денти київських ВНЗ у переважній більшості

репрезентують гомогенні етнічні сім’ї: 81% рес�

пондентів відповіли, що їхні батьки належать до

однієї національності, 18% опитаних мають змі�

шані за національним складом сім’ї і всього 1%

не знає відповіді на це запитання.

За своїм походженням 39% студентів є корін�

ними киянами, 7% — колишні мешканці обласних

центрів, 19% — районних центрів, 20% — інших

міст і 15% — вихідці із селищ міського типу та сіл.

За матеріальним рівнем життя київське сту�

дентство диференційоване таким чином: пере�

важна частина студентства — 87% — іденти�

фікує себе як представників середнього класу;

6% — бідні, 6% — заможні й 1% — багаті. Сут�

тєвим доповненням до матеріального рівня

є інформація про джерела існування: 52% сту�

дентів частково забезпечують себе самі, а част�

ково їм допомагають батьки; 39% опитаних

живуть тільки за рахунок батьків і лише 5% рес�

пондентів забезпечують себе самі.

З метою виявлення рівня соціальної актив�

ності студентів було поставлене питання про

членство в організаціях або рухах. Виявилося,

що 60% студентської молоді не інтегровані

у жодну організацію. 19% з них є членами сту�

дентських товариств, 10% — спортивних клубів,

6% — молодіжних організацій, 5% — політич�

них партій, 2% — релігійних організацій та цер�

ковних громад, 1% — екологічного руху і 3% —

інших типів організацій (оскільки деякі студен�

ти є членами кількох організацій, то сумарна

кількість є більшою ніж 100%).

Для більш повної характеристики соціально�

го образу київських студентів було досліджено

рівні їхнього емоційного стану та задоволеності

своїм соціальним статусом. Студенти так оціни�

ли своє емоційне самопочуття: 33% з них мають

нормальний, рівний стан емоційного самопо�

чуття; 21% — чудовий настрій; 22% — відчува�

ють напруження; 8% — роздратованість; 4% —

страх, тугу; 12% опитаних було важко відповісти

на це питання. Аналіз проведеного опитування

свідчить переважання позитивного емоційного

настрою у столичних студентів: 54% перебува�

ють у гарному та чудовому настрої. Вивчення

рівня задоволеності студентами своїм соціаль�

ним статусом також свідчить про перевагу пози�

тивних оцінок. Цілком задоволені своїм стату�

сом 13% опитаних, швидше задоволені, ніж не

задоволені — 47%, швидше не задоволені —

21%, зовсім не задоволені — 5% від опитаних

студентів. 

Відповідаючи на питання «Ким Ви, перш за

все, себе вважаєте?», 61% студентів обрали від�

повідь «громадянин України», 12% — «пред�

ставником свого етносу, нації», 9% — «громадя�

нин світу», 5% — «мешканцем села, району чи

міста», 3% — «громадянин Європи» і 1% —

«мешканець регіону».

Таке різноманіття параметрів особистості

майбутнього фахівця означає, що створити со<
ціологічний портрет студента не просто, оскільки

треба забезпечити його цілісність. Проблема

полягає у поданні саме системності соціологіч�

ним рисам зовнішності сучасного студентства,

тобто таких, що залучають його до активної

взаємодії з іншими особистостями/діячами

у просторі громадянського суспільства і держа�

ви. Це означає, що його треба розглядати як

активну складову соціального життя, що органі�

заційно набуває організменої форми.

Це концепція специфічного організменного

устрою нашого життя, що реалізується у формі

соціального організму. В оригінальній праці

«Соціальний організм країни» дослідник В. П. Бех

подав його як сімейство соціальних організмів

і розкрив структуру такого соціального цілого,

що виникає у ході соціальної взаємодії людей

між собою [2].

На основі цього ми стверджуємо, що до

методологічної матриці соціологічного портре�

та студентства в одній площині мають увійти

такі чинники або мають бути оціненими знан�

ня, вміння і навички чи сутнісні риси особисто�

сті майбутнього фахівця:
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— для забезпечення його взаємодії з грома�

дянським суспільством — економічні, грома�

дянські або соціальні у вузькому сенсі слова,

ідеологічні сутнісні сили;

— для взаємодії з державою — політичні або

організаційні сутнісні сили;

— для взаємодії з міжнародною спільнотою —

організаційно�правові знання, вміння і навички

або сутнісні сили;

— для гармонізації своєї взаємодії з приро�

дою — екологічні знання, вміння і навички.

При цьому кожна група обраних критеріїв

має бути роздроблена шляхом операціоналізації

понять на систему показників. Отже, методи

цього дослідження визначаються його предме�

том, який треба вивчити і відтворити. Якщо

у цьому випадку йдеться про створення соці�

ологічного портрета студентської молоді, то

зрозуміло, що мають на увазі індивідуальний

і груповий рівні існування соціальної реально�

сті, на яких найбільш рельєфно вирізняються її

атрибутивні властивості. Ці явища функціону�

ють на когнітивному (або теоретико�пізнаваль�

ному), емоційно<чуттєвому та конативному (по�

ведінковому) рівнях.

Когнітивний рівень включає в себе системати�

зовані наукові погляди і знання, які є основою

для формування наукового світогляду та міцних

переконань, сукупності моральних норм і прин�

ципів, що визначають духовне багатство та

поведінку молодої людини, здатність об’єктив�

но і адекватно оцінювати дійсність.

Емоційний рівень становить взаємодія емо�

цій, духовних станів, почуттів особистості в їх

єдності та цілісності. Він повинен бути тісно

взаємопов’язаним зі змістом когнітивного рівня

і перебувати у певній залежності від нього, інак�

ше головна особливість молодіжної свідомості —

надмірна емоційність — загрожує перетворити�

ся на її недолік.

Конативний рівень містить у собі соціальні

установки, а також волю, прагнення і вміння

здійснювати свою діяльність якісно.

Слід наголосити, що свідомість молоді є цілі�

сним діалектичним переплетенням усіх її скла�

дових рівнів, які вирізняються суто з міркувань

логіко�теоретичного характеру та з метою по�

легшення процесу соціологічного дослідження.

Тому, наприклад, соціальна установка включає

в себе також елементи когнітивного рівня і є емо�

ційно забарвленою, а переконання містять у со�

бі і емоційні, і поведінкові компоненти.

Цілісність сукупності всіх складових свідо�

мості молоді не виключає існування протиріч

як усередині кожного рівня, так і в їх взаємодії,

і ця суперечливість, будучи внутрішнім джере�

лом духовного розвитку особистості, детермінує

можливості для його подальшого вдосконален�

ня. Проте внутрішня суперечливість духовного

світу молоді повинна мати свою межу, тому що

роздвоєність знань та переконань, емоцій,

почуттів і соціальних установок може призвести

до руйнації цілісності особистості, її дисгармо�

нійності, духовного дискомфорту.

Проявами такого порушення міри можуть

бути, з одного боку, подвійність моралі і свідо�

мості; почуття та емоції, які взаємовиключають

одне одного, суперечливість поведінкових уста�

новок, а з іншого — невідповідність між словом

і ділом, свідомістю та діяльністю. Такі явища

у молодіжному середовищі отримали назву со�

ціальної незрілості, інфантилізму і фіксуються

дедалі більшим колом науковців.

Одночасно це означає, що у вертикальній
площині соціологічний портрет студентства має

свою соціометричну шкалу. Найбільш відомими

її складовими мають бути студенти: а) різних

напрямів фахової підготовки; б) спеціально�

стей; в) років навчання; г) форм власності ВНЗ;

д) форм навчання (денна, заочна, екстернат);

є) рівнів фахової підготовки — молодший спе�

ціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр.

За бажанням дослідника або замовника тако�

го портрета можна додати й інші складові до цієї

вимірювальної шкали, наприклад країни або

галузі професійної діяльності, у яких досліджу�

ються і порівнюються між собою властивості

студентів. 

Тепер ми можемо перейти до відбору соціоло�

гічних методів, завдяки яким маємо створити со�

ціологічний портрет сучасного студента. Ві�

домо, що методи у соціології визначають як

комплекс професійних заходів, прийомів і тех�

нологій збору і обробки емпіричної інформації,

спрямованих на створення у цьому випадку

соціологічного портрета студента.

Тут ми також маємо напрацювати власну
стратегію оцінки властивостей студента, сут�

ність якої полягає у тому, що мало одноразово

заміряти і подати її навіть у рафінованому

вигляді. Справа у тому, що особистість людини —

це, за відомим висловом В. В. Налімова, «пос�

тійно реінтерпретуючий текст», тобто те, що за

атрибутивними явищами постійно змінюється.

Це означає, що одна і та ж особа у різні момен�

ту часу стає іншою.

Для цього соціологічний інструментарій має

бути різним за призначенням. Один комплекс

методів для одномоментної фіксації теоретично

обґрунтованих параметрів особистості, а інший —

для спостереження динаміки і напрямів їх змін.

Почнемо з другого комплексу, оскільки він

є більш загальним інструментом, у рамках якого

має використовуватись соціологічний комплекс

першого виду здобуття емпіричних знань про

властивості об’єкта соціологічного аналізу.
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Тому далеко не випадково на, думку Нейла

Смелзера, головними методами соціологічного
дослідження є вибіркове обстеження, польове об<
стеження, історичне обстеження і експеримент [5].

На практиці соціологи використовують зде�

більшого довготривалі програми обстеження

молоді. Наприклад, відомий естонський дослід�

ник молоді Мікк Тітма створив школу лонгі�

тюдних досліджень «шляхів у доросле життя».

Він переніс уже в середині 80�х років минулого

століття на радянський грунт методи амери�

канської традиції лонгітюдних досліджень, чим

сприяв професійному становленню цілого ряду

радянських молодих учених. Специфіку його

інтересів завжди складала регіональна та посе�

ленська диференціація процесів життєвого

самовизначення молоді. М. Тітма, який прац�

ював у США, робив основний акцент на регіо�

нальні особливості життєвого шляху покоління

у межах національно�територіальних спільнот,

які відрізняються за характером культур та рів�

нем економічного розвитку регіонів. У своїх

роботах М. Тітма основну увагу зосереджував на

змінах в об’єктивному соціальному статусі

когорт у процесі професійного та життєвого

самовизначення.

Перший лонгітюдний проект — випускники

середніх шкіл Естонії, які народилися в 1948 році —

був розпочатий в 1966 році. Він став базою загаль�

носоюзного «генетичного» дослідження вікової

когорти 1965–1967 років народження «Шлях

покоління», яке було розпочате в 1982 році. При

цьому використовували багатоетапну квоту —

п’ятивідсоткову вибірку учнів середніх навчаль�

них закладів в 14�ти регіонах колишнього СРСР.

Головна стратегія –довготривале спостереження

змін у соціальному становищі і характеристиках

когорти від 17 років (закінчення середнього нав�

чального закладу) до 30 років (набуття стабільно�

го соціального статусу, у тому числі й за рахунок

отримання вищої професійної освіти).

Три рази, з перервою у чотири роки, обсте�

жували цю вікову когорту. За результатами тако�

го дослідження було опубліковано декілька

регіональних монографій та дві узагальнюючі:

«Початок шляху: покоління із середньою осві�

тою» (1989) та «Життєві шляхи одного поколін�

ня» (1992).

Для виконання цього великого проекту

навіть був створений позаінституціональний

науковий колектив, який об’єднав видатних

дослідників з найбільш значних наукових цен�

трів СРСР, які займалися молодіжною пробле�

матикою. Достатньо сказати, що спочатку цей

колектив складався з представників Естонії

(М. Тітма, Р. Вєєрман, Е. Саар), Латвії (М. Аш�

мане, Г. Трапенцирс), Литви (А. Матулєніс,

Р. Алішаускене, Е. Лауменскайте), Молдови

(Е. Кац), України (О. Якуба, І. Шеремет), Тад�

жикистану (Ш. Шоісматуллоєв), Росії: Урал�

Свердловська область (Л. Рубіна), Татарія (А. Са�

лагаєв), Алтай (С. Григор’єв, Л. Гуслякова),

Красноярськ (В. Неміровський), Курган (Л. Кок�

лягіна) і пізніше Москва; Інститут молоді та

Інститут соціології (А. Кінсбурський, В. Семе�

нова, М. Малишева).

Таке об’єднання сил різних республік та нау�

кових центрів не могло не завершитися значни�

ми досягненнями у дослідженнях з цієї пробле�

матики та виникненням у соціології молоді

нових імен та нових напрямів. У наш час цей

унікальний науковий колектив розпався, проте

окремі групи науковців продовжують проводи�

ти дослідження у різних регіонах Росії (Алтай,

Свердловськ, Курганська, Тульська області та

Москва), в Україні, в Естонії, Литві, Латвії.

Тепер маємо розглянути власне соціологічні
методи збору первинної емпіричної інформації, на

основі якої маємо відтворити соціологічний пор�

трет сучасного студента. Серед науковців сьогод�

ні не існує одностайної думки щодо того, якими

методами відтворюється особистість, що нале�

жить до когорти студентства. Соціологи соціаль�

них служб України, наприклад, на основі концеп�

ції діяльності ЦССМ (наказ УДЦССМ від

3.03.2000 р. № 24) вважають такими метод спосте�

реження, соціометричний метод, експеримент,

метод експертних оцінок, аналіз документів [7].

Зрозуміло, що викладене вище вносить суттє�

ві корективи у набір соціологічного інструмента�

рію, оскільки методи збору інформації залежать

від того параметра, який треба визначити. Але

у соціології та її галузях, зокрема у соціології моло�

ді, соціології освіти і соціології особистості, існує

більш�менш універсальний комплекс засобів та

методів опрацювання емпіричної інформації.

До поширених методів збору соціологічної
інформації ми відносимо[4]: 1) опитування, 2) екс<
пертне оцінювання (опитування), 3) спостережен<
ня, 4) аналіз документів, 5) соціометрія, 6) експе<
римент, 7) тестування, 8) метод виміру соціальних
установок, 9) маркетинго<соціологічні (комплекс<
ні) методики та деякі ін.

В інших джерелах знаходимо підтвердження

тому, що соціологія (від лат. )*socius — суспіль�

ний та ін.�грецьк. *лугпт — вчення) — наука про

закономірності становлення і розвитку соціаль�

них систем, спільнот, груп, особистостей, на

практиці використовує низку якісних та кіль�

кісних методів [3]:

1) спостереження — це збір інформації шляхом

візуальної фіксації явищ, що відбуваються, і по�

дій. Воно буває науковим та буденним, включеним

і не включеним. Наукове спостереження прово�

диться на практиці. Включене спостереження —

це вивчення соціальної групи «зсередини»;
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2) експеримент — це збір інформації на ос�

нові введення певного індикатора в соціальне

середовище і спостереження за свідченнями

зміни індикатора. Він буває лабораторний та

польовий;

3) анкетування — збір кількісних даних на

основі анкети, яка будується методом «ворон�

ки»: ввідна частина (введення в проблему),

основна частина (питання з проблеми), завер�

шальна частина (соціальна);

4) інтерв’ю — це метод збору якісної інфор�

мації. Воно повинне проводитися тільки фахів�

цем�соціологом. Інтерв’ю буває вільне і стан�

дартизоване;

5) аналіз документів — збір соціальних даних

під час вивчення автобіографії, творів, картин

й іншого;

6) контент�аналіз — збір інформації за допо�

могою масового друку.

У процесі багаторазової практики збору та

обробки емпіричної інформації встановлено, що

для отримання більш достовірного соціологічного

портрета студентства треба цілеспрямовано вико�

ристовувати методи і враховувати їх специфіку.

Технологію використання методів під час

створення соціологічного портрета студентства

ми повинні подати у програмі конкретного

соціологічного дослідження, на основі якого ми

маємо представити його результат як продукт

пошукової теоретичної праці.

Отже, соціологічні методи вимагають порів�

няти властивості особистості студента із зов�

нішнім середовищем, у якому він перебуває,

і системно відібрати напрями його взаємодії

з іншими учасниками соціального процесу з та�

ким розрахунком, щоб разом вони відтворюва�

ли всю систему суспільних відносин, що скла�

дають соціальний організм країни, одночасно

підтримують і відтворюють громадянське сус�

пільство і державу.
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Стаття присвячена аналізу теоретичного
дискурсу навколо прийняття політичних рішень
як проблеми наукового пізнання. Представлена
спроба систематизувати теоретичні й методо"
логічні підходи до розуміння концепту політичного
рішення, а також визначити ключові перемінні,
які обумовлюють специфіку сучасних процесів
політичного управління.

Ключові слова: політичне рішення, політичне

управління, сучасні політичні процеси.

Статья посвящена анализу теоретического
дискурса вокруг принятия политических решений
как проблемы научного познания. Представлена
попытка систематизировать теоретические и ме"
тодологические подходы к пониманию концепта
политического решения, а также определить клю"
чевые переменные, обуславливающие специфику
современных процессов политического управления.

Ключевые слова: политическое решение,

политическое управление, современные поли�

тические процессы.

The article sets out to explore the theoretical dis"
course of political decision"making as the problem of
scientific cognition. There is an attempt to systemize
theoretical and methodological approaches to the
understanding of political decision concept and to
determine key variables that specify contemporary
political processes.

Key words: political decision, political governing,

contemporary political processes.

У сучасній політичній науці та практиці від�

бувається безперервний пошук оптимальних

моделей прийняття політичних рішень, які б за�

безпечували ефективне функціонування полі�

тичних інститутів незалежно від кон’юнкту�

ри або особистих преференцій суб’єктів, які

беруть участь у цьому процесі. За останні 40 ро�

ків з моменту видання культової праці Грема

Аллісона [20], у політичній науці накопичений

значний досвід аналітичного узагальнення про�

цесів прийняття політичних рішень на основі

різноманітних методологічних підходів і теоре�

тичних моделей. Водночас комплексні тран�

сформації, що відбуваються у сфері політичного

управління під впливом процесів глобалізації,

виявляють усе нові чинники, які потребують

новітніх підходів як до наукового осмислення

цієї проблематики, так і до практичної реалізації

політичних рішень. Однак будь�яка спроба роз�

робки нової концептуальної моделі потребує

ґрунтовного аналізу теоретичних основ зазна�

ченої теми. Мета нашого дослідження полягає

в узагальненні засад та специфіки процесу прий�

няття політичних рішень на сучасному етапі.

У зв’язку з цим першочерговим завданням пос�

тає критичний огляд дослідницьких підходів до

процесів творення політичних рішень.

Теоретичні основи процесу прийняття 
політичних рішень

Термін «політичне рішення» увійшов у ши�

роке користування в ХХ ст., хоча багато творчих

ідей і практичних принципів прийняття рішень

було сформульовано ще у період ранньої антич�

ності. Кожна епоха мала власну ключову теорію

держави, розвивала різноманітні підходи до

прийняття політичних рішень. Засади появи

теорії політичних рішень та її основні принципи

викладені в роботах Конфуція, Платона, Арі�

стотеля.
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Епоха Відродження та Просвіти відмічена

формуванням наукового дискурсу навколо дер�

жавної політики і здійснення політичних рішень

(Н. Макіавеллі, Ж. Боден, Т. Гоббс, Б. Спіноза,

Ш.�Л. Монтеск’є, Ж.�Ж. Руссо та ін.). Представ�

ники епохи Нового часу сфокусували увагу

головним чином на дослідженні політичних про�

цесів, пов’язаних з діяльністю політичних партій

та інших політичних організацій. У цей період

формуються вихідні принципи теоретичного

трактування поняття політичне рішення та його

використання для пояснення функціонування

політичних механізмів у роботах М. Вебера,

К. Шміта, К. Маркса, Ф. Енгельса.

Із середини ХХ ст. починається новий етап

у розвитку наукового знання про категорію

політичне рішення як самостійного теоретич�

ного напрямку. Зазначимо, що уявлення, які

вже встигли скластися на цей момент у суспіль�

но�політичній думці, не давали системного

опису поняттю «політичне рішення», а лише

опосередковано зачіпали окремі компоненти

процесу його прийняття і реалізації. Разом з тим

було створено контекст для розвитку наукових

концепцій політичного рішення. 

Першість у розробці теорії прийняття рішень

як автономної наукової дисципліни належить

американським ученим: Г. Аллісон [20], Г. Брук,

Б. Сапін, Р. Снайдер [29: 1, 2, 3]. У подальшому

дослідницькі напрямки формувались навколо

центральних категорій аналізу Г. Аллісона (мо�

делі раціонального вибору, організаційної та

бюрократичної моделей). Перший, до якого

належать праці Р. Нойштадта і Р. Мея [48],

Р. Астьє і Р. Доуза [31], базуються на теорії

раціонального вибору, в якій рішення розгляда�

ється як результат продуманого вибору раціо�

нального суб’єкта.

З точки зору організаційної концепції полі�

тичне рішення являє собою результат взаємодії

урядових структур, які керуються рутинними

інтересами: (Р. МакДермотт [40]).

Представники бюрократичного підходу на�

полягають, що політичне рішення є результатом

компромісу між суб’єктами, кожен з яких пере�

слідує власні цілі (Дж. Марч [38]). 

Автори моделей, сформульованих у межах ког�

нітивного напрямку (Дж. Барон [23], А. Джордж

[30], П. Скотт [46]), звертають увагу на те, що

у багатьох випадках суб’єкти, які приймають полі�

тичні рішення, перебувають у ситуації дефіциту

часу й обмеженої інформації.

Одним із найбільш продуктивних напрямків

у рамках теорії прийняття політичних рішень

є дослідження динаміки цього процесу. Цен�

тральною категорією аналізу в цьому аспекті

постає поняття політико�управлінського циклу

(Дж. Андерсен [22]).

Можна констатувати, що особливо продук�

тивно цю наукову проблему розробляли у рамках

системної, функціональної та біхевіористичної

методологій. Системний аналіз, розробкою

якого в політичній науці займалися Д. Істон

[26], К. Дойч [24] , Г. Алмонд [21], ґрунтується

на понятті «політична система», яка володіє

тенденціями саморегуляції та саморозвитку,

реагуючи на імпульси ззовні. Метою розвитку

системи є підтримка стабільності та посилення

підтримки з боку громадян держави. Рушійною

силою розвитку є механізм зворотного зв’язку.

Громадяни формулюють свої вимоги і підтрим�

ку системі, котрі спрямовуються на її вхід, а на

виході система виробляє рішення та дії, які,

у свою чергу, викликають нові вимоги грома�

дян. У подальшому цю теорію було розроблено

Г. Алмондом [21], який розширив поняття полі�

тичної системи, включив до неї не тільки полі�

тичні інститути (інституційний аспект), а й по�

літичну культуру (орієнтаційний аспект).

Структурний функціоналізм, представлений

Т. Парсонсом [12] і Р. Мертоном [41], виходить

з поняття структури, під якою розуміється

сукупність відносно стійких елементів політич�

ної системи. В якості таких виступають стійкі

зразки поведінки індивідів у системі, норматив�

ні очікування індивідів відносно дій інших. Дії

та роль індивідів у системі є функцією. Структу�

ри однозначно не пов’язані з конкретними

індивідами, однак є позиціями участі індивідів

у системі. Функціями є те, що виконується

структурними елементами, т. зв. функціональ�

ними імперативами, такими як пристосування

системи до навколишнього середовища, органі�

зація комунікації між її членами, розв’язання

конфліктів у системі.

Особливе місце в дослідженнях процесів

прийняття політичних рішень займають біхе�

віористська теорія Г. Лассуела [36], теорія

«обмеженої раціональності» Г. Саймона [47],

інкременталізм Ч. Ліндблома [37], «норматив�

но�оптимальна» модель І. Дрора [25], а також

модель «змішаного сканування» А. Етціоні [28].

У цих підходах особливо виразно проявляється

дихотомія нормативної та дескриптивної пара�

дигм у прийнятті політичних рішень, що під�

тверджує необхідність розробки синтетичної

теорії, яка б ураховувала аспекти поведінки

і своєрідність політичної ситуації, а також

логічне мислення та інтуїцію, що спирається на

інформаційно�аналітичні методи під час фор�

мулювання рішення.

Теорія прийняття рішень у західній політоло�

гії на сьогодні є одним із провідних напрямків

суспільного знання. Decision�making (англ.

досл. «вироблення рішення») є усталеною ана�

літичною категорією, яка включає увесь процес
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від розробки до прийняття і реалізації політич�

них рішень. У вітчизняній політичній науці за�

значене наукове питання лише починає входити

у предметне поле теоретичних розвідок, і тому

аналізу піддаються лише окремі суб’єкти полі�

тики, окремі категорії політичної науки. Роз�

криттю сутності політичного рішення та змісту

етапів його розробки і впровадження у демокра�

тичному суспільстві присвячене наукове дослід�

ження О. Шаяна [18]. Науково�теоретичне

обґрунтування підготовки й прийняття держав�

но�політичних рішень і визначення шляхів

застосування отриманих наукових результатів

у практиці державного управління в Україні

представлено у роботах Ю. Мірошниченка [9].

З позицій національних наукових шкіл варто

відмітити суттєвий внесок російської політич�

ної науки у дослідження проблеми прийняття

політичних рішень. Російський блок дослід�

жень включає роботи як політико�правового,

так і політологічного характеру, присвячені дос�

лідженню політико�інституційних аспектів тво�

рення політичних рішень переважно в рамках

теорії державного управління: Т. Виноградова [2],

А. Дегтярьов [3], І. Кисельов [4], Т. Клементо�

вич [5], В. Конишев [6], Т. Корнілова [7], О. Ла�

ричев [8], М. Осипов [10], Є. Плєшакова [13],

Т. Руссо [14], А. Соловйов [15], Д. Сосунов [16] та ін.

Спільним для наукових досліджень процесу

прийняття і реалізації політичних рішень на

пострадянському просторі є широке і, на жаль,

часто безапеляційне, використання понятійно�

категоріального апарату і методологічних прин�

ципів, запозичених у західних політичних кон�

цепціях (у першу чергу, американської політичної

науки), або спроби вдосконалення вже існуючих

аналітичних моделей з автоматичним перенесен�

ням на власне національне підґрунтя.

Загалом виявлення характеристик процесу

прийняття політичних рішень у контексті суча�

сних соціополітичних реалій потребує попе�

реднього звернення до наукової інтерпретації

сутності політичного рішення та його функцій

у соціальній системі.

Прийняття політичного рішення найчастіше

визначається у двох вимірах: по�перше, як техно�

логічне перетворення політичної влади в управ�

ління соціальними процесами, а по�друге, як

центральний елемент перетворення політичних

вимог різних груп громадян у прийнятні для

всього суспільства засоби і методи регулювання

соціальних відносин. Основними характеристи�

ками політичних рішень, які відрізняють їх від

інших типів управлінських рішень, є: особлива

сутність політичного рішення, яка полягає у ре�

гулюванні й розподілі суспільних ресурсів (еко�

номічних, інтелектуальних, інформаційних

тощо); висока ступінь невизначеності середови�

ща; наявність конфлікту групових інтересів і сус�

пільного блага. Політичне рішення формулює

загальні цілі та напрямки суспільного розвитку,

відтворює або змінює нормативні й інституційні

параметри суспільно�політичного та державного

устрою, має винятково соціальний характер. До

чинників, що визначають якість політичних

рішень, дослідники відносять: стан законодавчої

та нормативно�правової бази в галузі політично�

го процесу, дію механізмів відповідальності та

підзвітності для суб’єктів політичної влади; від�

критість і прозорість політичних процесів, про�

фесіоналізм політичних суб’єктів, які прийма�

ють рішення, використання сучасних методів

політичного менеджменту та інформаційних тех�

нологій [13].

Узагальнюючи сформовані по теперішній час

підходи до розуміння сутності політичного

рішення, можна виділити такі. Управлінський

підхід передбачає розгляд етапів і технології

прийняття рішень. При використанні політоло�

гічного підходу увага акцентується на специфіч�

них характеристиках акторів політичного про�

цесу і владних функціях, які відображаються

в прийнятті політичних рішень. Соціологічний

напрямок передбачає розгляд впливу політич�

них рішень на суспільний розвиток, відносини

між суб’єктами прийняття та реалізації рішень.

За використання психологічного підходу вивча�

ється характеристика осіб, які приймають рі�

шення, виявляються суб’єктивні особливості

сприйняття адресатом їх. У нормативно�право�

вому підході визначаються рамки компетенції

осіб, які приймають рішення, директивність

і обов’язковість виконання прийнятих інститу�

тами влади рішень.

Зазначимо: політичне рішення й до цих пір

розглядається вченими як універсалістська ка�

тегорія, до якої мають застосовуватися методо�

логічні принципи дослідження без урахування

динаміки і взаємообумовленості та взаємопро�

никнення процесів, які відбуваються усередині

й ззовні будь�якого політичного суб’єкта.

Хоча проблема, на якій сфокусовано політичне

рішення, як правило, охоплює інтереси великих

груп людей, сам процес прийняття рішення

часто залишається прихованим від громадсько�

сті і наукової спільноти, що суттєво ускладнює

його вивчення.

Крім того, фактично теорія прийняття полі�

тичних рішень сприймається як складова теорії

державного управління. Водночас проблема

системного бачення процесу розробки та впро�

вадження політичних рішень, яка охоплює бага�

томанітність суб’єктів політики та їх взаємодію

і взаємовплив на основі діючої правової бази

в умовах становлення нових макро� та мікро�

інститутів потребує комплексного дослідження.
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Аналітичні моделі формування політичних

рішень також мають ураховувати особливості

конкретно�історичної ситуації, в якій вони фор�

муються та реалізуються, культурно�національ�

ну специфіку і традиції суспільства.

Специфіка сучасного етапу «decision<making»
Активне розгортання процесів глобалізації,

результатом яких стала трансформація інститу�

ту національної держави в міжнародному полі�

тичному просторі, є одним з найпомітніших

феноменів світового розвитку на початку

третього тисячоліття. Специфіка політичних

практик, зокрема прийняття рішень, пов’язана

як з багатоплановим розмиванням державно�

центричної системи міжнародних відносин, так

і з підривом традиційних «внутрішніх» повнова�

жень держав з боку недержавних гравців, котрі

зміцнюють свої позиції в контексті глобалізації

світового розвитку. При цьому необхідно врахо�

вувати, що своєрідний двоїстий характер глоба�

лізації веде до більш наочного розподілу влади

на чотирьох і навіть на п’яти рівнях: місцевому,

регіональному, національному й міжнародному.

Важливо, що цей процес відбувається за раху�

нок головного — третього рівня, тобто певного

зменшення обсягу центрального правління

націодержави. За цих умов аспекти співвід�

ношення наднаціонального та міжурядового

управлінь стають особливо актуальними, а про�

цеси прийняття і реалізації політичних рішень

набувають нової модальності. Унікальним та

новаційним прикладом для науки і практики

творення політичних процесів виступає Євро�

пейський Союз.

Інтеграційні процеси, що відбуваються в Єв�

ропі, вже давно стали предметом інтенсивних

теоретичних дискусій. З кожним новим етапом

розвитку інституційної системи Європейського

Союзу перед політиками і політологами одно�

часно постають доволі комплексні завдання

концептуалізації та практичного впровадження

в дію механізмів ухвалення спільних європейсь�

ких рішень. Саме особливість процедур творен�

ня та ухвалення рішень в ЄС найбільш виразно

виявляє його унікальність в якості системи «sui

generis», і саме від ефективності творення та

впровадження рішень, у першу чергу, залежить

успіх подальшого розвитку Європейського

Союзу, його здатності функціонувати у форматі

цілісного утворення.

У європейських студіях можна виділити три

дослідницькі напрямки, в рамках яких розгля�

дається питання процедурних аспектів прий�

няття рішень в ЄС. Перший напрямок пов’яза�

ний з дослідженнями оригінальної форми

урядування Європейського Союзу: а саме кон�

цептуальних моделей багаторівневого управлін�

ня та багаторівневого переплетення, які є логіч�

но пов’язаними і звертаються до питання вироб�

лення рішень в аспекті демонстрації мережної

природи інституційної структури ЄС та багатос�

торонньої системи творення європейських

політик. Наукові дослідження з цієї проблема�

тики ведуть А. Бенц [1], Б. Колер�Кох [35],

Г. Маркс [39], Ф. Шарпф [43], М. Яхтенфукс [33].

Зростаюче злагоджування кордонів між сфе�

рами внутрішньої та зовнішньої політики дер�

жав�членів Євросоюзу сприяло поширенню

досліджень «європеїзації» традиційних  держав�

них прерогатив у межах «єдиного ринку». У цьо�

му ракурсі детально аналізується ступінь впливу

загальноєвропейських рішень на різні сфери

суспільного життя (М. Шмідт [ ], Ф. Шміттер

[45]), з іншого — вивчається тиск, що чинить

законодавство ЄС на нормативні системи дер�

жав�членів (Р. Айзінг [27], А. Ерітьє [32]).

Третя група досліджень апелює до процедур�

них аспектів прийняття рішень в європейській

системі управління й пов’язана з питанням

легітимності політичних процесів, зокрема з т.

зв. проблемою «дефіциту демократії» в ЄС.

Роботи Г. Кьохлера [34] та Е. Воллес [49] прис�

вячені дослідженню розподілу повноважень між

євроустановами і державами членами у проце�

дурі вироблення загальноєвропейських рішень

та механізмам залучення громадян до участі

у цьому процесі. 

Зазначимо, що ці аналітичні підходи фокусу�

ють увагу на процедурі ухвалення рішень в ЄС

в якості методологічного інструментарію, що

дозволяє продемонструвати особливості інсти�

туційної системи ЄС та інтеграційних процесів,

які в ній відбуваються. Однак очевидною ви�

являється мала кількість наукових праць, в яких

процес ухвалення рішень виступає об’єктом

дослідження. Причина, на наш погляд, полягає

у варіативності процедур прийняття рішень в

ЄС відповідно до кожної окремої політики.

Намагаючись обійти це різноманіття, науковці

прагнуть винайти єдиний аналітичний

дескриптивний підхід.

Головною особливістю європейської полі�

тичної системи став унікальний механізм ухва�

лення та реалізації рішень, а саме інтеграційний

метод. Сучасна система ухвалення рішень ЄС

характеризується складним переплетінням між

методами наднаціональної інтеграції та міжуря�

дового співробітництва. При детальному роз�

гляді можна побачити, що кожна політика управ�

ляється особливим механізмом. З огляду на це,

спосіб функціонування ЄС не може бути зведе�

ний до єдиної процедури прийняття рішень.

Розв’язання багатьох питань потребує співпраці

або координації політик між урядами без впро�

вадження європейських законів. 
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Можна виділити три прості формальні кри�

терії, які дозволяють установити специфіку ана�

лізу творення рішень у загальноєвропейській

політичній системі. По�перше, рівень включен�

ня інституцій ЄС: для того, щоб надати форму

кооперації, уряди можуть або включати Євро�

пейську Комісію або Парламент у процедуру

формування політики, або залишити їх поза

процесом вироблення політик. По�друге, кри�

терій прийняття рішень: відмова від одностай�

ності на користь кваліфікованої більшості

демонструє бажання піднятися до спільних

зобов’язань. Нарешті, є законна основа адапто�

ваних дій, що підкреслює рівень впливу, який

бажають отримати уряди. Узяті разом, ці крите�

рії дозволяють розрізняти три головні моделі

прийняття рішень в ЄС: «комунітарний метод»,

метод кооперації між урядами і метод «відкритої

координації». Перші два протягом тривалого

часу забезпечували вибір у розвитку інтеграції:

або уряди вирішували сформувати спільну полі�

тику, використовуючи в якості ресурсу євроуста�

нови, або вони тільки хотіли координувати свої

національні політики в межах класичної міжу�

рядової угоди. Третій метод, який розпочали

використовувати відносно недавно, орієнтова�

ний на компромісне поєднання перших двох.

До цих трьох моделей необхідно додати проце�

дуру «централізованого регулювання», що ви�

користовують у чітко визначених сферах, в яких

держави�члени прямо передають свої повнова�

ження незалежній наднаціональній інституції.

Дослідження процедур ухвалення рішень

в ЄС має застосовувати диференційний аналіз

із ретельною верифікацією висновків та припу�

щень. В якості сталих перемінних у даному

випадку виступають рівень розподілу повнова�

жень (наднаціональний, національний, інфра�

національний), на якому зосереджено дослід�

ження, та сфера політики, в якій приймається

рішення. Варто враховувати, що в системі бага�

торівневого управління дослідження ухвалення

рішень на будь�якому рівні передбачає аналіз

розподілу процедурних аспектів на інших рів�

нях. Тільки завдяки комплексному оцінюванню

можна вийти на схему повного циклу творення

рішень: від формування до імплементації, та ви�

явити якомога більше чинників впливу, що опо�

середковують цей процес.

Більшість елементів Європейського Союзу,

як першої дійсно наднаціональної системи,

є унікальними. З іншого боку, з точки зору сучас�

ної політики існує багато аспектів, які ЄС поділяє

з іншими багаторівневими системами. Децен�

тралізація, функціонування «політичних мереж»,

співробітництво між різними рівнями влади,

багатоманітність методів переговорів і процеду�

ри формування рішень — усе це характеризує

і сучасну державу. Останніми роками широкої

популярності набули концепції багаторівневого

управління та багаторівневого переплетення,

які намагаються враховувати комплексність

формування політик в ЄС. Концепція «багато�

рівневого управління» дозволяє аналізувати

комплексні багаторівневі структури ЄС, особ�

ливо коли враховується не тільки законодавство

щодо співпраці між Радою, Європейським Пар�

ламентом та Європейською Комісією, а й під�

готовка рішень у переговорах між представни�

ками всіх рівнів та груп інтересів, а також

впровадження європейської політики. Такий

підхід підкреслює, що процедура вироблення

рішень не обмежується урядовою сферою пов�

новажень, тому що інші сфери, приватна і пуб�

лічна одночасно, відіграють певну роль в уряду�

ванні. Концепт «багаторівневого переплетення»

зосереджений на аналізі багатосторонньої

системи переговорів між урядами і «може об’єд�

нувати колективні дії стосовно закладених

у подібних структурах суперечностей» [1, c. 209].

Багаторівневі переплетення являють собою

переговорні системи, які виникають з появою

виторгуваного рішення. Згідно з підходом ком�

петенції політичного переплетення, запропоно�

ваному Ф. Шарпфом, структури багаторівнево�

го переплетення виникають, якщо актори

різних рівнів при виконанні своїх завдань пред�

ставлені один одному, досягають спільних

рішень або координують політику. Політична

координація можлива за умови взаємного при�

стосування, конкуренції або ієрархічного керу�

вання. Останнє положення дещо обмежує поле

аналізу процедури прийняття рішень. Перего�

вори є тільки першою сходинкою у власному

процесі прийняття рішень. Переплетення від�

бувається надалі в тіні ієрархічних рішень або

демократичних рішень більшості. У цих випад�

ках сторони, котрі входять до багаторівневого

переплетення, мають ураховувати потенційні

загрози вето власних інстанцій, які приймають

рішення. Це може як привести до компромісу,

так і стати перешкодою для цього [43, с. 213].

Можна констатувати, що процеси глобалі�

зації утворюють появу фундаментально нових

тенденцій у процесах формування та реалізації

політичних рішень. По�перше, відбувається

автономізація діяльності транснаціональних

акторів — етнічних, релігійних, культурних, про�

фесійних та інших груп, мультинаціональних

фірм, представників ринкових, комунікативних,

інформаційних і міграційних потоків, а також

діаспор, кримінальних кланів, окремих видатних

особистостей. За таких умов державний сувере�

нітет підривається «розщепленням» лояльності

індивіда між трьома відносно самостійними

сферами – державою, транснаціональними та
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соціокультурними мережами, тобто відбувається

мультиплікація суверенітету. Одночасно з цим

обертів набирають інтеграційні процеси. Все це

виставляє нові вимоги до якості прийняття

рішень у сферах внутрішньої і зовнішньої полі�

тики. Адже під питанням опиняється монополія

держави на юридичну суб’єктність у системі

міжнародних відносин та її життєздатність у пер�

спективі переділу світу.
Важливими чинниками, що впливають на

сучасні політичні процеси, виступають посту�
пова демасифікація мас�медіа і зниження вит�
рат інформаційного обміну. Досягнення у сфері
новітніх технологій, завдяки яким суттєво змі�
нюється характер комунікації у сучасній полі�
тичній системі, багато в чому змінили умови
політичної діяльності. Без інформаційного ві�
дображення управління сучасними інститутами
може бути суттєво ускладнено, а забезпечення
рівного доступу до інформації за певних умов
може сприяти підвищенню рівня легітимності
прийняття рішень. Однак чи дозволяє це грома�
дянам та їхнім об’єднанням активніше брати
участь у підготовці та прийнятті політичних
рішень? У системі глобального управління від�
бувається трансформація змісту і форми тради�
ційних складових політичного процесу прий�
няття рішень. Зокрема класичне веберівське
визначення раціональної легітимності в системі
багаторівневого врядування набуває нового
виміру, а саме акцентуації на суспільному ви�
знанні інституційно�процедурного виміру роз�
робки і прийняття політичних рішень. Інакше
кажучи, демократична легітимність системи
управління залежить від того, якою мірою гро�
мадяни можуть впливати на вироблення рішень
на надціональному рівні. Іншим виміром цього
питання є вироблення політичних рішень яко�
мога ближче до рівня місцевих громад. Втілена
у доктрині субсидіарності проблема безпосе�
редньої участі громадян у процесі формування
і реалізації політичних рішень залишається
однією із типових дискурсивних практик науко�
вого аналізу політичних процесів. Тому очевид�
ною необхідністю постає включення параметрів
багаторівневої інституційної легітимації до
сучасних методологічних схем дослідження
політичних рішень.

Як демонструє наш аналіз, основи теоретико�
методологічних підходів до вивчення політич�
них рішень було сформовано у період 1960–70х
років, коли більшість дослідників користувала�
ся категоріями і уявленнями про системність на
засадах кібернетичної парадигми, що передба�
чає розгляд об’єкта дослідження в якості систе�
ми, здатної обмінюватися інформацією та енер�
гією із середовищем крізь певні канали входу та
виходу. Однак більшість систем у реальному
житті є нестійкими, а їх розвиток відбувається

нелінійно. Такі характеристики соціальних
систем як відкритість, дисбалансованість, нелі�
нійність набувають усе більшого значення для
вивчення сучасних соціально�політичних про�
цесів. Нові уявлення про системність закладає
синергетична теорія.

По�перше, відкритість системи означає
наявність у ній джерел і витоків обміну речови�
ною, енергією і/або інформацією із середови�
щем, у якому вона міститься та функціонує. Ці
джерела є об’ємними, тобто мають місце у кож�
ній точці системи.

По�друге, дисбалансованість передбачає на�
явність макроскопічних процесів обміну речо�
виною, енергією і/або інформацією в середині
самої системи.

По�третє, нелінійність передбачає наявність
у системі в деяких критичних точках — точках
біфуркації — декілька шляхів розвитку. Біфур�
кація проявляється у надзвичайно дисбалансо�
ваному, нестабільному стані системи, коли заго�
стрюється її чутливість до зовнішнього впливу
середовища і прискорюються внутрішні сис�
темні обмінні процеси [17, с. 4].

Політичне рішення як дослідний об’єкт
характеризується суттєвою динамічністю: про�
цеси, які відбуваються усередині і ззовні по�
літичної системи навіть за умов постійного мо�
ніторингу, неможливо однозначно оцінити
у довгостроковій перспективі. У зв’язку з цим
може виявитися корисним досвід так званого,
аналізу множинних сценаріїв, що набуває
останнім часом популярності у різних сферах —
від менеджменту до політичної аналітики,
тобто всюди, де доводиться мати справу з роз�
робленням тактик і стратегій. Ця техніка спря�
мована на те, щоб навчити працювати у просто�
рі майбутнього за допомогою одразу кількох
сценаріїв, що відбивають різні можливості
розвитку подій. Альтернативні сценарії засто�
совуються для того, щоб визначити і довести
вірогідність кількох, можливо досить відмін�
них, варіантів майбутнього з наступним ранжу�
ванням ступеня вірогідності тих чи тих варіан�
тів. У такому разі ті варіанти розвитку подій, що
їх вважають менш імовірними, не відкидають,
а повноправно враховують і на їх основі скла�
дають відповідні плани дій. Особливо ефектив�
ним такий підхід може виявитися у періоди,
коли ступінь невизначеності у політичній
ситуації, зокрема міжнародній, підвищується,
тобто у часи криз. Слід зазначити, що «аналі�
тичні сценарії розвитку подій, у межах яких
будуються «образи майбутнього», за змістом
можуть бути дуже різні (залежно від чинників
і зв’язків, які формують кожний альтернатив�
ний сценарій), натомість засновані на них
плани практичних дій не обов’язково супере�
читимуть, а можуть доповнювати один одного»
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[19, c. 54]. На відміну від традиційних політич�
них прогнозів, які найчастіше спрямовані на
пошук одного, найімовірнішого сценарію, що
водночас подається та сприймається як найре�
алістичніший, за згаданої техніки робиться
акцент на принциповій множинності та бага�
товаріантності з наголошенням радше на
принциповій відкритості й альтернативності
майбутнього, ніж на його однозначній детермі�
нованості.

Підсумовуючи наш аналітичний огляд, відміт�
имо декілька особливостей дослідження процесу
прийняття рішень в умовах сучасних політичних
процесів. У першу чергу, це мультифакторний
підхід до згаданого процесу. Вивчення факторів,
що впливають на діяльність осіб, які приймають
рішення, мають проводитися у комплексі: індиві�
дуальні (рівень професійної компетентності,
стиль керівництва, психофізіологічний стан,
компліментарність особистих та суспільних інте�
ресів); групові (кількість учасників, комплімен�
тарність інтересів у групі, розуміння один одного
і готовність до співробітництва); організаційні
чинники включають володіння технологіями
прийняття рішень, ступінь забезпеченості ресур�
сами (в тому числі й темпоральними), формат
відносин між рівнями вертикалі влади та особли�
вості конфігурації «політичних мереж» у політич�
ній системі; контекстуальні чинники (фактори
середовища) складаються із соціокультурних,
економічних, правових, природних, технологіч�
них та інших характеристик.

Дослідження повного циклу творення полі�
тичних рішень потребує використання екпла�
нант — пояснювальних чинників — з усіх рівнів
аналізу: від мікро� до глобального. У зв’язку
з цим прийнятним уявляється використання
в якості базового теоретико�методологічного
підходу концепту «багаторівневого урядування»,
оскільки він виявляє той факт, що процедури
прийняття політичних рішень відрізняються від
однієї сфери до іншої та підкреслює взаємо�
залежність внутрішнього і зовнішнього вимірів
сучасної політики. Концептуальна модель «бага�
торівневого урядування» вказує на варіативність,
навіть на відсутність структурованості відносин,
які кваліфікуються як «сітьові» та дозволяє більш
гнучко підходити до оцінювання впливу чинни�
ків на кожному етапі процесу творення рішень.

Звернення до теми прийняття рішень у суча�
сному політичному управлінні передбачає про�
ведення досліджень особливостей прийняття
рішень в умовах розвитку інформаційних техно�
логій. Як результат, доцільним вбачається вико�
ристання напрацювань таких дисциплін, як
політологія, психологія, соціологія, правознав�
ство, історія, культурологія, що визначає ще
одну особливість аналізу сучасного політичного
врядування — його міждисциплінарність.

Зазначимо також, що наукові дослідження
класичного періоду основну увагу приділяли
стійкості, порядку, рівновазі, однорідності —
параметрам, які характеризують замкнуті систе�
ми і лінійні співвідношення елементів структу�
ри. З огляду на ущільнення простору та приско�
рення соціальних змін у фокусі досліджень
постають зовсім інші системи — відкриті, дис�
балансовані та нелінійні. Тому саме синергетич�
ний підхід, із використанням методу множин"
ності сценаріїв, на нашу думку, може стати
прийнятним методологічним підґрунтям для
розробки нових аналітичних моделей прийнят�
тя і реалізації політичних рішень.

Як бачимо, дослідження процесів розробки,
прийняття та реалізації рішень з урахуванням
сучасних тенденцій глобалізованого світу має
бути достатньо інтегрованим теоретично для
застосування його у прикладних дослідженнях.
Сталий інтерес учених до цієї проблематики
пояснюється безпосередньо характером політич�
них рішень, які здебільшого визначають інститу�
ційний дизайн політичної системи і володіють
необхідними потенціалом для встановлення
нових правил гри у політичному процесі. У на�
шій роботі було визначено концептуальні пара�
метри, що обумовлюють дослідження та розроб�
ку політичних рішень, однак, враховуючи те, що
сам процес decision�making складається з певно�
го комплексу методик, перспективним для фор�
мування цілісного уявлення вбачається вивчення
сучасних технологій прийняття і реалізації полі�
тичних рішень.
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Розглядаються питання взаємовідносин су"
б’єктів державного управління з громадськістю
через проектування комунікативної діяльності.
Співвідносяться дані соціологічних досліджень
з теоретичними та науково"практичними підхо"
дами до процесів комунікації, інформування, вис"
вітлення діяльності. Наголошується на елемен"
тах проектного менеджменту, доцільних для
комунікативної діяльності.

Ключові слова: взаємовідносини, проекту�

вання, комунікативна діяльність, висвітлення,

інформування, результативність.

Рассматриваются вопросы взаимоотношений
субъектов государственного управления с обще"
ственностью через проектирование коммуника"
тивной деятельности. Проводится сопоставление
данных социологических исследований с теорети"
ческими и научно"практическими подходами к про"
цессам коммуникации, информирования населения.
Акцентируется внимание на элементах проектно"
го менеджмента, которые наиболее целесообразны
для коммуникативной деятельности. 

Ключевые слова: взаимоотношения, проек�

тирование, коммуникативная деятельность, ин�

формирование, результативность. 

Questions of mutual relations of subjects of the
government with the public through designing of com"
municative activity are considered. Comparison of the
given sociological researches to theoretical and scienti"
fically"practical approaches to processes of communi"
cations, population informing is spent. The attention is
focused on elements of design management which are
most expedient for communicative activity.

Key words: mutual relations, designing, commu�

nicative activity, informing, Productivity.

Постановка проблеми. Питання сьогодення

щодо побудови взаємовідносин суб’єктами дер�

жавного управління з громадськістю через

інформування та різні форми комунікацій стос�

ується не тільки різного тлумачення термінів,

а й тих форм і методів, які вони передбачають.

Спостерігається, з одного боку, певна плутани�

на та заміщення при використанні різних мето�

дів і технологій інформування та комунікацій.

З іншого, — cпрямованість на синергетичність

у практичній інформаційній та комунікаційній

діяльності.

Це визначає наукові завдання щодо побудови

взаємовідносин з громадськістю через ЗМІ та

ЗМК через комунікативні проекти з урахуван�

ням інтересів громадськості і суб’єктів держав�

ного управління: характеристика наукових та

науково�практичних підходів до розуміння

комунікації як процесу і як засобу побудови вза�

ємовідносин, визначення різниці між цілями

і завданнями суб’єктів державного управління

та бізнес�структур, опис методів роботи зі ЗМІ

та ЗМК, формулювання критеріїв визначення

впливовості інформації. Практичні завдання
стосуються питань використання технологій

проектного менеджменту в організації комуні�

кативної діяльності та інформування населення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких

започатковано розв’язання даної проблеми де�

монструє, що існує кілька напрямків у тракту�

ванні поняття комунікації. Один із найпопуляр�

ніших (особливо для впровадження елементів

е�документообігу і е�взаємодії) — це розуміння

комунікацій та інформації в менеджменті.

Останні можна розглядати як локальні, тобто

орієнтовані тільки на визначену організацію, на

методи і засоби побудови внутрішніх взає�

мозв’язків. Часто їх визначають як інформацій�

ні потоки. При цьому не завжди звертається

увага на те, що підстави для побудови певних

комунікаційних систем можуть бути далеко за

межами організації, можуть бути загальними

або системними.

Інші підходи стосуються того, що одним із

важливих факторів визначають необхідність

точної діагностики ситуації, а також ясного уяв�

лення, на якій арені відбуваються комунікації,

яким чином взаємодіють внутрішні та зовнішні

комунікації, а також чіткого і точного визначен�

ня, що собою являє організація та її діяльність.

Така діагностика вимагає виділення таких скла�

дових, які не зв’язані з внутрішньоорганізацій�

ними обставинами і зусиллями.
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У ряді випадків акцентується увага на розгляді

внутрішньоорганізаційних основ для формуван�

ня тих або інших форм комунікації, що найчасті�

ше приводить не до системного розуміння кому�

нікації в організації, а до ситуаційного, тобто

заснованого на впровадженні різноманітних,

іноді суперечних, популярних комунікаційних

методів, що не завжди відповідають цілям і зав�

дання організації і, тому найчастіше, у динаміці,

у розвитку організації комунікація постійно

повинна бути в центрі уваги керівників [1, 2].

Крім того, спостерігаються науково�практич�

ні підходи щодо розуміння інформації як складо�

вої комунікації. Найчастіше вони запозичені

в теоретичних концепціях маркетингу. Інформа�

ція у цих концепціях розуміється як об’єктивні

(звітні дані, результати досліджень та ін.) і су�

б’єктивні, що тісно пов’язані з оцінками, думка�

ми, чутками тощо. Вся інформація потрібна для

прийняття маркетингового або управлінського

рішення [3�12]. Це відповідно призводить до

того, що використовуються класифікації інфор�

мації відповідно з тими, якими користуються

у маркетингу: кількісна, якісна, внутрішня, зов�

нішня, констатуюча, аналітично�рекомендацій�

на, планова, контрольна, первинна, вторинна,

синдикована, оперативна, стратегічна тощо.

Втім, можна виділити невирішені раніше час"
тини проблеми. У державному управлінні такий

поділ у процесі побудови взаємодії між органа�

ми влади та громадськістю не призводить до

бажаного результату. Причина в тому, що для

бізнес�структури інформація та різні форми

комунікацій украй необхідні для одержання

конкретного результату: одержання конкурент�

них переваг, зменшення ступеня ризику, прог�

нозування впливів змін зовнішнього середови�

ща, прогнозування обсягів збуту в тих або інших

регіонах, визначення загального ринкового

потенціалу тощо. Що ж такий підхід дає для

системи державного управління? Що він дає

для різних суб’єктів державного управління?

Відповідно із законодавчими та нормативно�

правовими актами — висвітлення діяльності

органів влади та інформаційне забезпечення їх

внутрішньоорганізаційної діяльності. Що це

дає для населення? Можливість висловитись на

комунікативних заходах та відстоювати свої

інтереси на противагу органам влади. Можна

говорити про те, що така взаємодія переходить

на рівень конкурентної боротьби: хто з більшою

гнучкістю та натиском реалізує свої інтереси. 

Отже, вимагають дослідження такі пробле�

ми: впливовість інформації, яка подається

суб’єктами державного управління, розуміння

змісту термінів «висвітлення діяльності органів

влади», «інформаційне забезпечення», зміни

парадигми взаємодії через ЗМІ та ЗМК.

Мета даної статті — на основі аналізу науко�

во�теоретичних підходів щодо взаємодії суб’єк�

тів державного управління через ЗМІ та ЗМК та

аналізу статистичних даних щодо довіри насе�

лення до суб’єктів державного управління про�

демонструвати необхідність введення в практи�

ку діяльності системи комунікативного

проектування для побудови взаємовідносин із

громадськістю. Відповідно постають завдання
статті: методом співставлення охарактеризувати

результативність комунікативної діяльності

суб’єктів державного управління, продемон�

струвати переваги використання проектного

підходу при організації комунікативної діяльно�

сті суб’єктів державного управління.

Виклад основного матеріалу. Більшість дослі�

джень стосується описів поглядів, методологій,

засобів та методів побудови взаємодії через

інформаційні та комунікаційні технології. Втім

не йдеться про результати такої взаємодії. У кра�

щому випадку — це прийняття управлінського

рішення. Вплив останнього на перебіг реальних

подій не розглядається, не прогнозується, а

також не визначаються ризики від прийняття

тих або інших рішень. Якщо для моніторингу

економічних тенденцій розробляються та вико�

ристовуються синтетичні індикатори (довіри та

настроїв споживачів різних ринків) [13, 14], то

для аналізу державноуправлінських інформацій�

них і комунікативних дій проводяться за допо�

могою простого кількісного підрахунку. Здебіль�

шого вважається, що чим більше публікацій —

тим краще, результативніше, ефективніше та

більше демонструє виконання основних функ�

цій службовців.

Запереченням для такого підходу є результа�

ти соціологічних досліджень щодо довіри влади

до населення (табл. 1) [15].
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Таблиця1 — Рівень довіри населення органам влади 1994–2004 роки

Який рівень Вашої

довіри ...?

Президентові Верховній Раді Уряду
Місцевим органам

влади

1994 2004 1994 2004 1994 2004 1994 2004

Зовсім

не довіряю
33,5 30,2 30,3 28,9 29,4 25,6 27,3 22,1

Цілком довіряю 4,7 2,4 2,4 1,2 2,9 1,6 2,0 1,8



Ряд фахівців вважають, що 2005 рік був

роком найвищої довіри громадян до владних

інституцій країни — найбільшим був показник

довіри до Президента, в 2,5 раза меншим — до

Уряду, і, фактично, порівну було тих, хто дові�

ряє, і тих, хто не довіряє Верховній Раді. У 2006

році всі три інституції істотно втратили свої

позиції і мають від’ємні показники довіри, при

цьому рівень довіри до Президента знизився на

41 пункт, до Уряду — майже на 44, до Верховної

Ради — на 32 пункти (табл. 2) [16].
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Таблиця 2 — Баланс довіри<недовіри до Президента, Уряду та Верховної Ради протягом років: травень 1994 —
квітень 2006, %.

Рік 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Прези�

дент

Л. Кравчук Л. Кучма В. Ющенко

�36,7 �3,7 �22,5 �32,7 �51 �45,4 �16,2 �47,4 �46,1 �49,9 �43,1 +29,5 �11,5

Уряд �39,4 �33,6 �41,3 �48,7 �54 �52,1 �35,7 �44,9 �49,2 �51,3 �46,5 +11,5 �32,2

Верховна

Рада

ІІ скликання ІІІ скликання ІV скликання

�41,5 �51,1 �52,5 �57,4 �58 �55 �54,9 �57,5 �57,7 �54,4 �54 �0,2 �34,4

Цікавими, в контексті статті, є дані щодо

довіри�недовіри громадян до органів влади

залежно від характеру їхньої взаємодії з ними

(%) (табл. 3) [16].

Чи звертались Ви

протягом року до...

місцевої

держадміністрації
міліції суду прокуратури

Не звертався �20% �41% �35% �39%

Звертався і не

отримав допомоги
�48% �82% �73% �70%

Звертався і отримав

допомогу
+22% �9% �15% �44%

Таблиця 3 — Баланс довіри<недовіри громадян до органів влади залежно від характеру їхньої взаємодії з ними на
березень 2005 року (%)

Такі дані дають можливість стверджувати, що
рівень довіри населення до влади залежить не
від інформаційної, комунікативної та будь�якої
іншої пропагандистської діяльності, а від того,
який результат вони отримали від взаємодії.
Отже, методи інформаційної і комунікативної
діяльності виявились не результативними. Від�
сутність якісних показників їх ефективності та
результативності призводять до витрат робочого
часу, коштів і зниження рівня соціального ефек�
ту. Цікавими є дослідження, які демонструють
зниження рівня довіри населення до ЗМІ, які
ретранслюють інформацію органів влади або
виступають спостерігачами та коментаторами.
Спостерігалося зростання кількості тих, хто
заявляє про недовіру до цього соціального
інституту [17].

Дослідження фахівців підтверджують, що
найбільше падіння довіри населення було до
Секретаріату Президента і Президента Віктора
Ющенка. Так, якщо 2007 року цьому органу
влади довіряли 15,3% мешканців країни, 2008�го
— 14,6%, то вже 2009 року — 4,7%. Також суттє�
во скоротився рівень довіри українців до чинно�
го уряду. У 2007 році довіра населення до нього

перебувала на рівні 16,4%, у 2008�му цей показ�
ник збільшився до 18,1%, у 2009�му знизився до
6,7%. Окрім того, майже вдвічі зменшилася
кількість людей, які зберегли довіру до Верхов�
ної Ради. У 2007 році Верховній Раді довіря�
ли 10,8% громадян України, у 2008�му — 9%, а в
2009 році — лише 4,2% [18]. Інші дослідники від�
мічають, що довіра до всіх інститутів влади
і політиків у 2009 році доволі низька, проте до
деяких поступово повертається (табл. 4) [19].

Втім, є й такі дані, які демонструють постій�
ну недовіру населення не тільки до влади, й до
політичних лідерів. Згідно з даними Інституту
соціології АН УРСР, наприкінці 1991 року 70%
опитаних висловили думку, що «політикам
ніколи не можна повністю довіряти». Біль�
шість соціологічних служб у 2009 фіксують
недовіру до політикуму на рівні 72�78%. Ціка�
вими є дослідження, які демонструють, що згід�
но з рейтингом довіри до соціальних інститу�
тів, який проводить Інститут соціології НАН
України, до 2009 довіра до неформальних
мереж, що, зокрема, вимірюється через довіру
до сім’ї, родичів та колег, була стабільно висо�
кою. Втім ситуація зараз змінилася на гірше.
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Згідно з даними Центру досліджень проблем
громадянського суспільства, в 2002 сусідові
довіряли 23%, не довіряли — 6% громадян,
в 2009 — тільки 15% і 7%, відповідно. Люди
втрачають не лише моральні орієнтири, але

відмовляють у довірі самим суспільним зв’яз�
кам, традиційним формам самоорганізації.
Згідно з результатами дослідження «Нові ліде�
ри довіри», 92,1% опитаних бажають появи
«нових лідерів» у політиці [20].
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Наскільки Ви довіряєте? лют.09 бер.09 кві.09 черв.09 лис.09 груд. 09

Президенту України �1,54 �1,49 �1,42 �1,44 �1,4 �1,35

Верховній Раді України �1,53 �1,48 �1,39 �1,37 �1,47 �1,39

Уряду України �1,32 �1,34 �1,2 �1,23 �1,23 �1,16

Збройним силам України �0,6 �0,61 0,52 �0,41 �0,63 �0,55

Міліції �1,07 �1,14 �1,11 �1,08 �1,09 �1,02

Службі безпеки України �0,75 �0,86 �0,81 �0,69 �0,82 �0,65

Місцевим радам �0,96 �0,86 �0,9 �0,84 �0,97 �0,83

Місцевим держадміністраціям �1,04 �0,98 �0,96 �0,88 �0,94 �0,93

Суду в Україні �1,21 �1,32 �1,26 �1,08 �1,09 �1,18

Прокуратурі �1,15 �1,24 �1,27 �1,07 �1,02 �1,14

Профспілкам �0,96 �0,87 �0,9 �0,79 �0,79 �0,89

Церкві 0,79 0,71 0,72 0,8 0,67 0,78

Засобам масової інформації України �0,34 �0,23 �0,35 �0,17 �0,2 �0,47

Засобам масової інформації Росії �0,56 �0,45 �0,44 �0,43 �0,32 �0,40

Західним засобам масової інформації �0,62 �0,65 �0,6 �0,51 �0,61 �0,70

Таблиця 4 — Індекс довіри до інститутів влади, дані «Омнібус» компанії TNS, лютий<грудень 2009 року

Можна стверджувати, що інформаційна та

комунікаційна діяльність суб’єктів державного

управління, політична інформація, реклама та

ПР необхідні, у першу чергу, не населенню,

а організації, для її нормального функціонуван�

ня. Саме це і формує її зміст. Цей аспект органі�

заційної діяльності, в якому значне місце посі�

дають комунікації, здебільше співвідноситься

з певними вміннями, навичками, здібностями

управлінця. Традиційно акцентується увага на

вимогах до комунікації та вміння працювати

з людьми, як ланок, що є у системі комунікацій

в організації, які виступають як зв’язуючі. Здат�

ність до комунікації значною мірою залежить

від індивідуальних якостей людини. Тобто, сама

комунікація розуміється в даному випадку не

тільки як обмін інформацією, а й як здатність до

спілкування, володіння певними навичками,

важливими для ефективного спілкування та

взаємодії.

На даному етапі важливим елементом менедж�

менту у державному управлінні є використання

технологій проектного менеджменту в організа�

ції комунікативної діяльності та інформування

населення. Важливим етапом створення кому�

нікативних проектів є усвідомлення і визначен�

ня того, з чого має починатися проект або фаза

проекту і як здійснити цей початок. Визнача�

ються такі складові: визначення мети проекту,

його результату, а також того, що буде виступа�

ти  перепонами в процесі реалізації проекту,

визначення рівня підтримки, визначення рівня

відторгнення, визначення рівня загроз, визна�

чення позитиву, визначення негативу, аналіз

досвіду подібних дій (вітчизняний, інших дер�

жав).

Найважливішим структурним елементом

технології проектування є дослідницька діяль�

ність, оскільки саме проектувальник повинен,

по�перше, знати, бачити реальні проблеми

функціонування тієї або іншої об’єктної області

(наприклад, середовища і умов життєдіяльності

особи, соціальної групи тощо); по�друге, мати

уявлення про ідеальний стан цілого і способах

його підтримки. Дослідницька процедура вира�

жається тут не тільки в зборі емпіричних показ�

ників за допомогою соціологічного досліджен�

ня або контент�аналізу преси.

Необхідно звернути увагу на процес зацікав�

леності сторін проекту. Під терміном «зацікав�

лені сторони проекту» будемо вважати окремих

осіб її організації, які активно залучені до про�

екту, або ті, чиї інтереси можуть позитивно чи

негативно вплинути на результат виконання

проекту або на успішне його завершення.

Варто наголосити на складності такого під�

ходу до процесів інформування та комунікатив�

ної діяльності. По�перше, проектування є перш



за все ідеально�мислиме уявлення про кінце�

вий продукт (параметри того або іншого явища,

нові якості об’єкта), яке проходить шлях від

проблематизації початкового стану об’єктної

області проектування через формулювання

цільових установок до визначення конкретних

методів зміни ситуації. Цю ідеальну модель

необхідно не тільки впровадити в реальну

форму (організаційна структура, проведення

заходів тощо), а й презентувати зацікавленим

сторонам і спрямувати на залучення населення

до спільної діяльності. По�друге, об’єктні облас�

ті проектування розглядаються як теоретич�

ні моделі, що підлягають переконструюванню

і вдосконаленню в рамках проекту. По�третє,

цільове обґрунтування комунікативного проек�

ту припускає всебічний аналіз ситуації і визна�

чення на цій основі: пріоритетних сфер (або

областей) проектування; категорій населення

і соціальних груп, яким буде адресований про�

ект. У процесі розробки програми дуже важли�

во знайти оптимальне співвідношення двох

цільових установок. По�четверте, проектуван�

ня виступає формою організації управлінської

діяльності для досягнення цілей держави щодо

формування сильної громади та розвитку куль�

тури в регіоні. По�п’яте, в процесі впровадження

комунікативних проектів відкрито спостеріга�

ються труднощі щодо налагодження ефектив�

ної взаємодії органів виконавчої влади з інсти�

тутами громадянського суспільства, яка має

базуватися на партнерстві. По�шосте, такий

вид проектів спрямований на перетворення

навколишньої дійсності, на формування осо�

бистості, яка сприймає історичне багатство

держави, як складову своєї свідомості, на фор�

мування взаємодії між органами влади та гро�

мадськістю. Такі проекти не можуть дати мит�

тєвий результат. Вони мають бути постійними,

вдосконалюватись і призводити до реальних,

запланованих результатів [21].

Роблячи висновки з даного дослідження варто

зазначити, що перехід до проектування комуніка�

тивної діяльності в першу чергу вимагає певної

професійної підготовки суб’єктів державного

управління. Крім того, необхідно виробити стра�

тегію комунікативної діяльності і змісту інформу�

вання населення. Висвітлення діяльності суб’єк�

тів державного управління має оцінюватись не

через кількісні показники, а через якісні. Для

останніх необхідно вироблення певних критеріїв.

Перспективи подальших розвідок у даному на<
прямі спрямовані на вироблення моделей кому�

нікативної діяльності суб’єктів державного

управління з різних питань їхньої професійної

діяльності через впровадження системи довго�

строкових проектів.
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У статті досліджується сутність політичної
відповідальності політичної еліти українського
суспільства, визначаються її основні складові, як
параметри, що можуть стати основою констру"
ювання цілісного механізму політичної відпові"
дальності.

Ключові слова: політична еліта, політична

відповідальність, ефективний механізм відпові�

дальності.

В статье исследуется сущность политической
ответственности политической элиты украинс"
кого общества, определяются ее основные состав"
ляющие, как параметры, которые могут стать
основой конструирования целостного механизма
политической ответственности.

Ключевые слова: политическая элита, поли�

тическая ответственность, эффективный меха�

низм ответственности.

Essence of political responsibility of political elite of
Ukrainian society is probed in the article, determined
it basic constituents, as parameters which can become
basis of constructing of integral mechanism of political
responsibility.

Keywords: political elites, political responsibility,

effective mechanism of responsibility.

Проблема створення ефективного механізму

політичної відповідальності та контролю за

діяльністю владної політичної еліти сьогодні не

втрачає  своєї актуальності особливо стосовно

вищих органів влади, які здійснюють основні

функції держави. Відповідальність є категорією

аксіології, тобто цінністю, явищем, що не

повинно залишати людину байдужою та виму�

шує її діяти певним чином.

Однак, за відносно короткий історичний

період розвитку України, як незалежної держа�

ви, у нашому суспільстві і вітчизняному політи�

кумі ще не встигли сформуватися і утвердитися

сталі політичні норми і традиції, які, як відомо,

відіграють важливу роль у будь�якій демокра�

тичній політичній системі. Через це на практи�

ці часто зустрічаються деформації загально�

прийнятих у світі демократичних норм та пра�

вил, а ключові конституційні принципи, що

закладені в основу політичної системи України,

не діють або діють частково.

При цьому, політична відповідальність ви�

значається загалом, як відповідальність політи�

ків перед суспільством, на відміну від конститу�

ційної відповідальності, яка визначається, як

відповідальність політиків перед політиками.

Таке розмежування, з одного боку, створює

умови для системного і взаємопов’язаного роз�

витку інститутів політичної і конституційної від�

повідальності, а з іншого — забезпечує випер�

еджаючий розвиток інститутів громадянського

суспільства, яким у системі політичної відпові�

дальності відводиться ключова роль. В умовах

становлення демократичного суспільства в Укра�

їні роль останнього чинника набуває особливого

значення.

Окремі аспекти політичної відповідальності

в Україні висвітлювалися в роботах В. Баркова,

Д. Видріна, В. Макаренка, Г. Почепцова,

М. Примуша, І. Рейтаровича, О. Сушинського,

В. Трипольского, В. Шевчука та інших. 

Проблемам політичної відповідальності, виз�

начення окремих рівнів їх дії присвячена книга

М. Самуйліка. Теоретична цінність її безсумнів�

на, але зміни в політичній системі України, що

відбулися з часу її написання, обумовлюють

потребу подальших досліджень. У роботі В. То�

ковенко [1] досліджувалися загальні чинники,

що впливають на ефективність взаємодії полі�

тичного керівництва і державного управління.

В цілому конструктивні параметри саме кон�

ституційної відповідальності визначаються

досить конкретно. Так, В. Полевий (2) до скла�

ду механізму конституційної відповідальності

включає такі елементи:

– сукупність правових норм, що визначають

конституційно�правовий статус політичної пар�

тії (серед цих норм особливе місце займають ті,

які встановлюють функціональні обов’язки

партій, невиконання яких є підставою для

застосування санкцій);

– правові норми, які визначають форми про�

типравної діяльності партій:

«О
С

В
ІТ

А
 Р

Е
ГІ

О
Н

У
» 

№
4

, 
2

0
1

0

164

КОНСТРУЮВАННЯ ЦІЛІСНОГО МЕХАНІЗМУ 
ПОЛІТИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЕЛІТИ

Тетяна Неприцька, здобувач кафедри політичних наук 

Національного педагогічного ніверситету імені М. П. Драгоманова

УДК 300.3



– державні органи, які здійснюють контроль

за діяльністю політичних партій з метою своє�

часного реагування на протиправні дії останніх;

– нормативно визначена процесуальна фор�

ма розгляду справ про відповідальність політич�

них партій;

– органи правосуддя, до компетенції яких

входить здійснення конституційного правосуд�

дя в його широкому розумінні (тобто не лише

контроль за відповідністю законів та інших пра�

вових актів Конституції України).

Однак, стосовно параметрів механізму саме

політичної відповідальності — складніше. Це

внаслідок того, що  її розуміння знаходиться по�

за правовим примусом. Як зазначає українсь�

кий дослідник О. Сушинський, на відміну від

правової відповідальності, підстави якої чітко

встановлені законодавством, власне політична

відповідальність є суб’єктивною [3 с. 322]. Саме

проблема взаємодії чинників політичної відпо�

відальності у сфері формування її механізму

в Україні вивчена на даний час дуже мало. Вод�

ночас у країні на практиці сформована ситуа�

ція, за якої у районній раді політичні рішення

має можливість приймати, наприклад «Свобо�

да», в обласній — Партія Регіонів, у Верховній

Раді та уряді — БЮТ. За таких умов говорити

про створення ефективного механізму політич�

ної відповідальності фактично сенсу немає.

Отже, виходячи з актуальності теми і ступеня

її наукового дослідження, в даній статті автор

ставить за мету визначення деяких конструктив�

них параметрів механізму політичної відпові�

дальності владної української політичної еліти.

Слід, на наш погляд, відразу розпочати з то�

го, що основними чинниками, які обумовили

зниження ефективності механізму політичної

відповідальності владної еліти в Україні, є наяв�

ність у суб’єктів політичного процесу таких

якостей, які не дозволяють їм ефективно брати

участь у роботі відповідних механізмів; номі�

нальність функціонування певних політичних

інститутів та механізмів (зокрема тих, що забез�

печують артикуляцію інтересів та політичну від�

повідальність); збереження, а часом і поява

в українській політичній системі нових, недемо�

кратичних за своєю суттю інститутів та практик.

Тому, по�перше, в основу політичної відпові�

дальності, на наш погляд, з необхідністю слід

ставити такі поняття, як «мораль», «совість»,

«честь». Саме тому, що мораль і політика є тісно

пов’язаними між собою явищами, вони не

можуть діяти ізольовано, не порушуючи ціліс�

ності один одного. Отже, відповідальність полі�

тика є органічно пов’язаною із реалізацією

моральної відповідальності. І це є закономір�

ним, оскільки дії політичного керівника повин�

ні мати моральну основу і визначатися вирі�

шальною мірою моральними принципами.

Однак, моральна норма засобами примусу не

забезпечується. Моральна відповідальність (на

жаль) не вносить змін у майнове, правове і полі�

тичне становище владної еліти, до якої вона

адресується, не закріплює свою негативну оцін�

ку яким�небудь реальним покаранням.

До речі, на відміну від України, законодав�

ство багатьох країн світу містить ряд суспільно

важливих морально�політичних зобов’язань,

яким повинен відповідати політичний діяч про�

тягом усього терміну перебування на посаді

(Литва, Естонія, Болгарія, Польща [4].

Так, наприклад, незважаючи на певну декла�

ративність, присяга, що дається Прем’єр�міні�

стром та міністрами перед вступом на посаду

своєму народові, за всіх обставин дотримува�

тись Конституції й інших законів, має велике

суспільно�політичне значення. Це зобов’язання

є одним із ключових елементів легітимності

уряду, невід’ємною умовою довіри народу до

виконавчої влади і важливим моральним обме�

женням для державного політичного діяча,

якщо він опиниться перед спокусою порушити

ті або інші правові норми.

Українське ж законодавство, на жаль, міс�

тить вимогу прийняття присяги фактично лише

до Президента України. На нашу думку, це

спричинюється відсутністю спеціальних норма�

тивно�правових актів, які б регулювали право�

вий статус Кабінету Міністрів та центральних

органів виконавчої влади. Хоча доцільніше було

б, на наш погляд, такий обов’язок закріпити

у Конституції України з огляду на принципо�

вість та базовий характер присяги, як такої.

По�друге, категорії «совість» і «честь» також

повинні становити суб’єктивну складову відпо�

відальності владної політичної еліти. Водночас

потрібно зауважити, що моральний обов’язок

не завжди виконується в результаті внутрішньо�

го спонукання і переконання. У практичній

площині моральна відповідальність, як об’єк�

тивна реальність, частіше локалізується і діє у

вигляді суспільної думки. Суспільна думка про�

являється у вигляді суспільних відносин щодо

оцінки діяльності політичних партій, їх лідерів,

роботи Верховної Ради, державного апарату,

його керівників тощо.

На нашу думку, слід погодитися із І. Черле�

няком [5], що подібний феномен слід розгляда�

ти в двох смислових аспектах: а) політична від�

повідальність вищої партійної еліти за

ефективність, доцільність та відповідність їхніх

практичних дій політичним обіцянкам (про що

йтиметься в наступному підрозділі досліджен�

ня); б) політична відповідальність політичних
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партій, їх територіальних організацій перед дер�

жавою та перед суспільством за дотримання

процедур партійної демократії та законів.

У сучасних умовах партії й, відповідно, вища

партійна еліта стають реальними чинниками

державного управління. Тому, на наш погляд,

повинні створюватися механізми збалансуван�

ня виняткової ролі партій. Повинні існувати

норми, інститути, процедури забезпечення кон�

структивного ставлення партій та вищої партій�

ної еліти до інтересів розвитку суспільства і до

функцій політичного керівництва. Навіть у дер�

жавах з традиціями демократичного устрою

необхідно боротися за забезпечення своїх прав

контролю над партіями та вищою партійною

елітою. Тому одним з вагомих інститутів кон�

тролю й повинен стати інститут відповідально�

сті владної політичної еліти перед суспільством.

Створення механізму відповідальності за по�

літичну діяльність необхідне для впливу на сис�

тему діяльнісної мотивації політичних партій та

представників вищої партійної еліти. У зв’язку

з цим хотілося б звернути увагу на те, які форми

відповідальності політичної еліти перед вибор�

цями передбачає діюча в Україні модель систе�

ми виборів.

З прийняттям нової редакції закону України

«Про вибори народних депутатів України» від

25 березня 2004 року, що на корені знищила

механізми зворотного зв’язку між депутатами

і виборцями, говорити про відповідальність

зовсім не доводиться — це поняття винесли за

дужки політичного життя.

По�перше, українці в абсолютній своїй біль�

шості виявилися поза процесом складання пар�

тійних списків; по�друге, закрита форма бюле�

теня позбавила їх можливості виразити свою

персональну перевагу тому або іншому канди�

датові. Ці, на перший погляд, технічні деталі,

однак, мають досить вирішальне значення в кон�

тексті питання про політичну відповідальність.

Адже кандидати, розуміючи, що їхнє обрання

або переобрання залежить, насамперед, від чер�

говості місця в списку, приречені давати обітни�

ці вірності перед партійним керівництвом, а не

перед виборцями. Той же механізм спрацьовує

і стосовно відповідальності: почувати і нести її

вони будуть у першу чергу перед тими, від кого

залежить їхнє політичне майбутнє. Більш того,

подібний взаємозв’язок впливає не тільки на

характер взаємин між депутатами і громадяна�

ми, але і диктує відповідні моделі поведінки

представників владної еліти як у самій партії,

так і в парламенті. Але це вже питання не стіль�

ки про відповідальність, скільки про співвідно�

шення рівнів партійної дисципліни і внутріш�

ньопартійної демократії.

Тут лише варто відмітити, що наївно було

б розраховувати на персональну відповідаль�

ність там, де «делегування народного суверені�

тету» у частині владних повноважень відбу�

вається на підставі організаційного, тобто

партійного принципу. На жаль, більшість пред�

ставників владної політичної еліти «бачать

себе» у політичній діяльності, а не політичну

діяльність для суспільства «бачать у собі». Саме

примітивні мотивації «прописати» себе якнай�

довше у політичній грі, отримати посаду, забез�

печити «дахом» свій бізнес та розширити його за

рахунок неправомірних преференцій через про�

цедуру лобіювання — були й залишаються

важливими мотивами діяльності, стимулятора�

ми виходу на орбіту політичної діяльності. Як

чітко визначає прислів’я: «Немає такого канди�

дата, який би не мріяв стати депутатом». З цим,

на жаль, складно не погодитися. У цьому зв’яз�

ку суспільству слід запитати, а громадськості

відповісти: яку ціну сплачує суспільство за дію

чинних політичних правил?; яку ціну сплачує

суспільство за діяльність представників вищої

владної еліти?; якою є роль політичної еліти та її

політичної діяльності у формуванні демокра�

тичного еволюційного процесу?

Ми спостерігаємо, що сьогодні Україна опи�

нилася в небезпечному становищі, коли запекла

політична боротьба ведеться між дуже вузькими

політичними угрупованнями з дедалі більшим

абстрагуванням від інтересів, потреб, запитів

переважної частини суспільства. Народ здебіль�

шого споглядає події у владних верхах як цир�

ково�театральне видовище, яке дуже мало

впливає на суспільну практику. Тому безвідпові�

дальність влади, сенс існування якої визнача�

ється необхідністю впорядковувати належним

чином суспільну життєдіяльність, робить сус�

пільство нечутливим до зовнішніх і внутрішніх

загроз демократичному розвиткові української

державності та їй самій.

Ми повинні усвідомити: доти, поки не буде

забезпечений ефективний механізм відпові�

дальності влади перед громадянами, ми ніколи

не станемо соціальною і правовою державою,

і влада, бюрократія буде працювати для себе,

а не для людей. Ми поки що не маємо такого

конкретного механізму, який би змушував владу

прислухатися до інтересів людей та реагувати на

ці інтереси.

Так, наприклад, у нас є вибори, але на них не

обирають міністра соціальної політики чи Пре�

м’єр�міністра. Обирають Президента, але він не

є главою виконавчої влади, не керує урядом.

Депутати теж обираються, але прямого впливу

на реалізацію державної політики також не

мають, вони пишуть закони. А потім ці закони,
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навіть якщо вони гарні, все одно не виконують�

ся. А якщо і виконуються, то тільки в тій части�

ні, що не суперечить інтересам бюрократії.

Політична відповідальність може мати досить

широкий спектр значень. Але механізм реалізації

майже для жодної ділянки спектра політичної

відповідальності в Україні також не встановле�

ний. У цьому, на наш погляд, полягає, зокрема,

причина серій невдалих кроків на оперативному,

тактичному та стратегічному інтервалах за істо�

рію новітньої української держави. У цьому слід

шукати, на наш погляд, причину відставання

України в цивілізаційних показниках розвитку.

Як організувати дієвий механізм відповідаль�

ності влади перед суспільством? Чи треба для

цього винаходити якийсь український спосіб?

Власне, будь�яка нова влада в Україні починає

своє існування, спираючись на здорові мораль�

ні основи. Як�то: «Щойно я склав Присягу Пре�

зидента України. Що я відчував, тримаючи руку

на Святому Пересопницькому Євангелії? Відпо�

відальність (виділено мною — Т. Н.) і смирен�

ність. Перед народом України…» [6]. Сьогодні

ж фактичне скасування політреформи поверне

Президенту мало не монархічну — і цілком

легальну — владу над усією управлінською вер�

тикаллю і прокуратурою [7]. Але відповідаль�

ність є ціною будь�якої влади, незалежно від

того, притаманна їй велич чи духовна мізерія.

Закон тут простий: чим більше влади, тим біль�

ше відповідальності. І цю відповідальність стає

дедалі важче, а потім і геть неможливо «спихну�

ти» на опозицію або зовнішніх ворогів та «об’єк�

тивні причини». Саме тягар відповідальності за

погіршення соціально�економічного станови�

ща в Україні коштував президентського крісла

Ю. Тимошенко, яка відверто переважала свого

опонента в царині публічної політики.

Чесність, насамперед, є передумовою для

становлення ефективної влади, яка заслуговує

на довіру. Ефективні владні інститути передба�

чають відповідальність перед своїми громадяна�

ми, що включає звітування і використання зво�

ротних механізмів зв’язку із суспільством.

Однак дуже скоро владі й доведеться чесно

відповідати за: зрослі цифри в нових платіжках

за послуги ЖКГ, які восени прийшли людям;

два послідовні підвищення цін на газ для насе�

лення; подорожчання хліба та інших продуктів

харчування; неминучу інфляцію, яка прийде

після тимчасового спекулятивного зміцнення

гривні; непідвищення зарплат і пенсій бюджет�

никам і підвищення пенсійного віку для жінок,

прописані в меморандумі уряду та МВФ; непро�

ведення вкрай необхідних соціально�економіч�

них реформ тощо. Це далеко не все, лише

основне з того, за що доведеться відповідати.

Вважаємо, що слід, насамперед, звернути пиль�

ну увагу на наявний досвід, накопичений євро�

пейськими країнами. Там депутати національно�

го рівня, як правило, не займаються проблемами

своїх виборчих округів, місцевими проблемами

займаються депутати місцевого самоврядування.

А от національними проблемами займаються

представники політичних сил, тобто партій, за

програми яких голосували виборці на виборах.

А партія (або коаліція партій), що перемогла на

виборах, виконуючи свою програму, визначає

політику виконавчої влади і несе за це відпові�

дальність перед виборцями. Таким чином, насе�

лення по ланцюжку впливає на виконавчу владу,

задає їй програму дій. Якщо уряд буде ігнорувати

інтереси людей, що його сформували, то голосу�

вати на виборах за партії вони не будуть.

У зв’язку із цим, конструювання цілісної

системи політичної відповідальності української

владної політичної еліти, як і будь�якого іншого

суб’єкта суспільних відносин, на наш погляд,

передбачає комплексне використання всіх захо�

дів соціальної відповідальності — етичних,

моральних, політичних, юридичних та ін. При�

мат тих чи інших заходів відповідальності, їх

здатність замінювати та доповнювати один одно�

го залежить від сфери суспільних відносин,

у якій діють суб’єкти відповідальності, від специ�

фіки їхньої діяльності, а також від мети, що дося�

гається шляхом застосування відповідальності.

З іншого боку, роль політичної еліти на від�

повідальному етапі забезпечення функціону�

вання влади найбільш важлива. Особливо, коли

кредит довіри і рівень очікувань кращих змін

у суспільстві надзвичайно високий. Маючи

переважно те ж саме коріння, що і переможена

політична еліта (в її складі переважають пред�

ставники великого і середнього бізнесу, для

яких основний сенс діяльності — захист цього

бізнесу політичними методами), нова політична

еліта, на нашу думку, просто вимушена була

керуватися у своїй діяльності демократичними

нормами і цінностями, серед яких — політична

відповідальність. Але її реальна наповненість

була б можливою за умов трансформації рево�

люційної громадянської активності в контроль

над владою та співпрацю з владою. На жаль,

цього не відбулося.

Отже, важливою реальною умовою для ство�

рення основ конструювання цілісного механіз�

му політичної відповідальності як політичної

цінності між політичною елітою і українським

суспільством є:

— висока активність громадськості;

— велика залежність нової правлячої полі�

тичної еліти від громадянського суспільства,

якому ця еліта зобов’язана перемогою;
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— глобальні світові зміни, що створюють

шанс стати людині і метою і визначальним чин�

ником водночас;

— форма публічних звітів новою владою;

— особлива прихильність вищих посадових

осіб (Президента України, Прем’єр�міністра

тощо) до морально�етичних критеріїв політич�

ної діяльності та намагання їм слідувати у вико�

нанні своїх повноважень.

Тільки розвиток реальних форм політичної

відповідальності може забезпечити достатній

для розвитку суспільства рівень активності гро�

мадськості та політичних структур. Наявність

указаних умов сприяє в Україні конструктивній

співпраці політичної еліти і громадянського сус�

пільства, що зможе в перспективі стати запору�

кою стабілізації української політичної системи.

Однак, головним ми вважаємо те, що політична

відповідальність повинна стати національною

цінністю, усвідомленою народом та офіційно

вираженою.
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У статті розглядаються основні підходи щодо
визначення поняття «глобалізація» з точки зору
представників різних наук.

Ключові слова: глобалізація, глобалізаційні

процеси, світовий розвиток.

В статье рассматриваются основные подходы
к определению понятия «глобализация» с точки
зрения представителей разных наук.

Ключевые слова: глобализация, глобализа�

ционные процессы, мировое развитие.

The article examines the main approaches to the
definition of «globalization» in terms of representatives
of different sciences.

Key words: globalization, global processes, world

development.

Процеси глобалізації — множинні, неодно�

значні і суперечливі як у своїй реалізації,

так і у своєму сприйнятті — стають, так або

інакше, визначальним процесом і головною

тенденцією світового розвитку. 

На сьогодні глобалізація виступає як процес

поширення і поглиблення на всі частини світу

тієї форми надсуспільства, якій учені ще не

спромоглися дати узгодженого чіткого визна�

чення. На нашу думку, період глобалізаційних

змін змістовно охарактеризував І. Валерстайн:

«Ми живемо в епоху переходу від існуючої гло�

бальної системи суспільного устрою — капіталі�

стичної світової економіки — до іншої або

інших глобальних систем … ми не знаємо, до

добра це чи ні, і не будемо знати, доки нова

епоха не настане … нема сумнівів, однак, що

перехідний період буде винятково важким для

всіх її сучасників» [13, 35]. Така характеристика

сучасної доби припускає суперечливі, найчасті�

ше діаметрально протилежні, трактування по�

няття «глобалізація».

Мета нашої розвідки — розглянути основні

підходи щодо визначення сутності глобаліза�

ційних процесів з точки зору представників різ�

них наук.

Актуальність і важливість даної проблемати�

ки підкреслюється тим фактом, що ставлення

наукової та політичної громадськості до глоба�

лізаційних процесів має досить суперечливий

характер: від однозначного неприйняття глоба�

лізації як такої до визнання її об’єктивного

характеру, але нерідко при цьому засудження

форм, методів та шляхів її реалізації. 

У політичній науці давно ведуться дискусії

навколо дефініцій глобалізації і самої природи

глобалізаційних процесів. Тут можна виділити

декілька фундаментальних базових підходів:

— економічний, що трактує глобалізаційні

процеси в контексті розвитку світових ринків

товарів, послуг, капіталу і праці;

— культурологічний, що розглядає глобалі�

зацію у широкому цивілізаційному аспекті;

— екологічний, що зв’язує глобалізацію з погір�

шенням навколишнього середовища на планеті;
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— комплексний, що розглядає глобалізацію
як в економічному, так і в політичному, техно�
логічному, соціокультурному контекстах, а та�
кож у контексті боротьби з міжнародною зло�
чинністю і світовою бідністю.

Дані підходи до поняття «глобалізація» пред�
ставляють різні ракурси бачення цієї проблеми,
характерні для дослідників у різних галузях
науки — економіки, політології, соціології, фі�
лософії, історії тощо.

Один із перших теоретиків концепції глоба�
лізації Р. Робертсон визначив розвиток глобалі�
зації як «двоєдиний процес перетворення
загального в особливе і особливого в загальне»
[11, 177�178]. Завдяки працям Робертсона в на�
уковий ужиток увійшов термін «глокалізація».
Глокалізація (від англ. glock — дзвін, як обме�
жений простір, в якому чути удари дзвона) —
процеси транснаціоналізації, а саме створення
систем контролю і управління, здатних поєдна�
ти централізацію з локальними економіко�
політичними і соціально�культурними інтере�
сами [ibid].

Відомий «співець новочасного лібералізму»
Ф. Фукуяма пов’язує глобалізаційні процеси
з науковими відкриттями та технологічними
досягненнями, які є могутніми двигунами еко�
номічного росту і соціального прогресу. На
думку вченого, ліберальна демократія призведе
до завершення політичного розвитку держави
як феномену, тому що вітає самодостатню осо�
бистість, яка прагне своєї самодостатності сто�
літтями. Право голосувати, рівність перед зако�
ном, гарантовані свободи — всі ці досягнення
ліберальної демократії роблять її завершенням
ідеологічної еволюції людства й остаточною
формою самоврядування [7].

Американські вчені Т. Левіт, М. Уотерс, япо�
нець К. Охмае визначали глобалізацію як
соціальний процес, у ході якого зживаються
географічні кордони соціальних та культурних
систем, і населення усе більш усвідомлює зни�
кнення цих кордонів [9; 14; 10].

Англієць Л. Склер репрезентує теорію гло�
бальної системи в соціологічному аспекті. Її
основними блоками виступають: транснаціо�
нальні корпорації, які представляють інституціо�
нальну форму транснаціональної господарської
діяльності; клас транснаціональних капіталістів
у політичній сфері і культурно�ідеологічна кон�
цепція споживання [12]. Зміцнення світових
позицій глобального транснаціонального капіта�
лізму зустрічає опір з боку соціальних рухів на
локальних рівнях. Вихід із цього протиріччя
Склер бачить у глобальній демократичній інсти�
туалізації локального соціального протесту про�
ти глобального капіталізму, що зрештою повин�
но привести до прогресивної трансформації
самого глобального капіталізму. З цього приводу

Склер пише: «Для того, щоб бути ефективними,
соціальні рухи повинні підривати капіталізм
локально і знаходити шляхи глобалізаційних
локальних підривів, одночасно використовую�
чи надані демократією можливості капіталізму»
[12, 306–307].

І. Валерстайн вибудовує свою концепцію гло�
балізаційних процесів на великому історичному
матеріалі. Прихильників теорії глобалізації, перш
за все, приваблює його ідея про те, що світ є єди�
ною системою. Вчений розглядає світову капіта�
лістичну систему як цілісну еволюцію «сучасної
світ�системи», яка не зводиться до окремих дер�
жав, має періодичні цикли розширення та ско�
рочення і яка розвивається у взаємодії трьох
регіонів: високорозвиненого «ядра», буферної
напівпериферії і вічно зубожілої периферії [13].
За його концепцією, недоліки класичного капіта�
лізму роблять неминучими руйнівні кризи, що
потрясають світ раз на  50–100 років.

На думку Р. Каплінські [4], глобалізація є по�
ширенням процесу інтернаціоналізації на сферу
виробництва. Глобалізація припускає організацію
транснаціональних ланцюжків створення доданої
вартості, наприклад, у вигляді ТНК. На відміну
від інтернаціоналізації, вона є вищим і якісно
іншим етапом у ґенезі міжнародних зв’язків та
відносин, результатом експансії ТНК і формуван�
ня «світу без кордонів». Якщо інтернаціоналізація
є продуктом становлення індустріальної доби, то
глобалізація пов’язана з періодом становлення
постіндустріального суспільства, визначальними
характеристиками якого, за твердженням відомо�
го професора соціології Каліфорнійського універ�
ситету (США) М. Кастельса, є інформація, знан�
ня й інформаційні технології [5].

Позиція прихильників комплексного підходу
найбільш повно відображена в роботах амери�
канського вченого Р. Кадрля. Він розглядає гло�
балізацію в трьох варіантах: як ринкову глобалі�
зацію; пряму (безпосередню) і комунікаційну [8].

Під комунікаційною глобалізацією автор
розуміє поширення у світі нових засобів зв’язку,
що справили революційний вплив на всіх
напрямках життя людства.

На думку Кадрля, саме комунікаційна глоба�
лізація прискорила і спростила процеси кому�
нікації людей, прискорила ринкову і пряму
глобалізацію. Вчений виділяє економічний,
культурний і демонстраційний ефекти комуні�
каційної глобалізації. Під останнім розуміється
надання людям можливості через сучасні засо�
би зв’язку порівнювати свої умови життя із
життям інших людей.

На відміну від західних дослідників, вітчиз�
няні та російські  вчені О. Білорус, М. Сенчен�
ко, О. Зінов’єв, О. Панарін, С. Удовік та інші
більше уваги приділяють питанням формування
нового світового порядку під протекторатом
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США, який установлюється в процесі просу�
вання глобалізації. У цьому контексті поняття
глобалізації використовується головним чином
як синонім американізації, західнізації або
вестернизації людської цивілізації. 

Таким чином, у сьогоднішній сформованій
системі міжнародних відносин очевидний пара�
лельний рух двох процесів — посилення глобалі�
зації і посилення фактичного панування США.

Можна погодитися з Л. Івашовим, що «зага�
лом глобалізація — це геополітичний процес, що
відбиває зростаючу взаємозалежність країн
і народів, тенденцію до встановлення єдиних
стандартів поводження в економічній, політич�
ній, інформаційній і культурній сферах» [3, 211].

Характерними рисами процесів глобалізації,
на його думку, сьогодні є:

1) залежність реалізації інтересів конкретних
громадян від дій і рішень, прийнятих далеко за
межами їхніх власних країн іншими урядами
або міжнародними організаціями;

2) загострення протиріч між традиційною
функцією держави щодо забезпечення власного
суверенітету й імперативами вільного потоку
інформації, залежністю національних органів
влади в прийнятті політичних рішень від загаль�
ної обстановки у всесвітній політичній системі,
світовій економіці та світовому співтоваристві;

3) поява поряд із національними державами
нових акторів світового політичного процесу —
транснаціональних організацій і сил, що діють
незалежно від держав [там само, 212].

Єдині за своїм значенням для формування
нового світоустрою процеси глобалізації можуть
умовно підрозділятися на ряд компонентів. Так,
сьогодні прийнято виділяти економічну, політич�
ну, інформаційну і культурну глобалізації. Біль�
шість фахівців поділяють думку, що економічна
(фінансова) глобалізація є первинною стосовно
інших процесів. Вона протікає особливо стрімко,
кидаючи виклик сформованому світоустрою, що
виявляє явну слабкість перед новими реаліями.
Економічна глобалізація — це особлива стадія
інтернаціоналізації економічного життя. Підси�
лилися потужність і вплив промислових та бан�
ківських транснаціональних корпорацій, що
перетворилися в головну рушійну силу процесу
глобалізації, потіснивши у багатьох аспектах тра�
диційні її суб’єкти — національні держави.

Економічна глобалізація створює цілий ряд
негативних наслідків для стабільного розвитку
держав. Серед них: розрив, що збільшується у рів�
ні економічного розвитку між індустріальними
країнами і країнами, що розвиваються; знижен�
ня ролі держави в регулюванні економічних від�
носин; «доларизація» світової економіки.

Ріст числа спекулятивних операцій на між�
народних валютних ринках обумовлює появу
фіктивних фінансових ресурсів. Абстрактний

характер маніпулювання фінансовими інстру�
ментами веде до тотальної спекуляції, до симво�
лічної, віртуальної форми фіктивного капіталу,
його відриву від функціонування і руху реально�
го матеріального виробництва, про що й свід�
чить сьогоднішня фінансова економічна криза.

Політична глобалізація полягає в поширенні
у всьому світі ідей демократичного політичного
устрою, створенні регіональних політичних сою�
зів, членство в яких обумовлено прихильністю до
демократичних цінностей. Усе активніше роз�
гортається кампанія із захисту індивідуальних
прав людини, незалежно від того, в якій країні
і за якими внутрішніми законами вона мешкає.
Держави з тоталітарними, а іноді і з авторитарни�
ми політичними режимами поступово ізолюють�
ся від світового співтовариства, проти них вво�
дяться санкції, проводяться військові операції.

Процеси політичної глобалізації призвели до
появи на Заході концепцій «обмеженого суве�
ренітету» і «гуманітарної інтервенції». Згідно
з цими концепціями, повноваження органів
державної влади стосовно своїх громадян не
є безмежними, і у випадку порушення прав
людини в цих країнах міжнародне співтовари�
ство вправі здійснити втручання у внутрішні
справи такої держави.

Інформаційна глобалізація з’явилася як нас�
лідок революційного прориву в галузі інформа�
ційних технологій. Супутникове телебачення,
мобільний космічний та стільниковий телефон�
ний зв’язок і, нарешті, Інтернет дозволили знач�
но збільшити та прискорити потоки інформації.

Інформаційна глобалізація — одночасно і най�
корисніший, і найнебезпечніший компонент
глобалізації. Її корисність у тому, що плодами
тотальної інформатизації може користуватися
будь�який житель планети, якщо має комп’ю�
тер та вихід в Інтернет. Небезпека ж приховуєть�
ся в абсолютній неконтрольованості інформа�
ційних потоків з боку більшості держав. Для
сучасної інформації не існує державних кордо�
нів, а володіння і керування могутніми інфор�
маційними потоками — дуже дорога справа, що
знаходиться в руках лише найбільш багатих дер�
жав та окремих великих бізнесменів.

Культурна глобалізація, у свою чергу, є зако�
номірним наслідком появи попередніх трьох
форм глобалізації. Із самого початку більшість
аналітиків прогнозували, що в процесі міжна�
ціонального спілкування поступово складеться
універсальна загальнолюдська культура. Однак
процеси культурної глобалізації протікають не
настільки активно, як процеси в економічній
і політичній сферах. Національні культури
посилено «опираються» привнесенню ззовні
будь�яких далеких для даної цивілізації ціннос�
тей. Культурна ж глобалізація йде не за напрям�
ком формування універсальної людської
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культури, а створенням нових, позанаціональ�
них типів культур.

Руйнування національних кордонів і держав�
них суверенітетів призводить до глобалізації тих
сфер громадського життя, які виявляють реаль�
ну загрозу функціонуванню та метрополії захід�
ного світу. Йдеться про глобалізацію злочинно�
сті і тероризму.

Організована злочинність перетворилася
в глобалізовану злочинність та об’єднала разом
усі країни і континенти. Вона ж максимально
скористалася і надбаннями епохи посткомуніз�
му: правами людини, свободою слова, демокра�
тією, лібералізацією фінансових ринків.

Глобалізована злочинність особливо активна
в таких сферах: наркотики; торгівля зброєю;
нелегальна міграція; торгівля жінками; торгівля
дітьми; торгівля внутрішніми органами; торгів�
ля фальсифікованим алкоголем; торгівля краде�
ними машинами. 

Експерти вважають, що глобалізована зло�
чинність – найбільш швидко зростаюча галузь
світової економіки, що приносить щорічний
прибуток у 500 млрд. доларів.

Глобалізація призвела до розширення геогра�
фії терористичних актів і росту їх числа до
800–2000 на рік (з 1995 р.). При цьому терори�
стичні акти почали набувати системного харак�
теру, а терористичні угруповання стали синхро�
нізувати свої дії. Це дає підставу говорити про
глобалізацію тероризму.

Таким чином, підбиваючи підсумок проведе�
ного огляду доктрин  західних і вітчизняних
ідеологів глобалізаційних процесів сучасності,
можна зробити такі висновки:

1. Проблема глобалізації, незважаючи на її
активне обговорення, залишається однією з най�
менш вивчених і найбільш актуальних тем
сучасності.

2. Глобалізаційні процеси створюють умови,
за яких держави стають більш відкритими, що,
в свою чергу, створює не лише нові можливості
поступального розвитку, але й нові загрози. Час
від часу відбуваються кризові явища в світовій
економіці. Посилюється негативний зовнішний
вплив на внутрішні процеси в окремих країнах.
Відбуваються збройні конфлікти на етнічному,
релігійному або політичному підґрунті — теро�
ризм, незаконна торгівля наркотиками та збро�
єю, «інформаційні війни», поширення бідності,
збільшення розриву між провідними країнами
та іншими країнами світу. Все це свідчить про
циклічний характер глобалізаційних процесів
і можливість повторення їх спадів і піднесень.

3. За цих умов особливого значення для Укра�
їни набуває завдання ефективного підвищення
конкурентоспроможності національної економі�
ки, конкурентоспроможної інтеграції до євроат�
лантичних структур, налагодження взаємовигі�

дних відносин на східному векторі, визначення
основних напрямів системи національної безпе�
ки, інвестування в інноваційний розвиток.

4. Глибинні економічні зв’язки, що підсили�
ли політичні, культурні контакти, новітні засо�
би масової комунікації, що виходять далеко за
межі окремих країн, забезпечили в останні роки
минулого століття інтенсивне наростання цілі�
сності людства. Можемо стверджувати, що сві�
тове співтовариство стоїть на порозі нового
виміру техніко�економічного, соціально�полі�
тичного і культурного прогресу. Сучасна епоха
характеризується переходом від існуючої гло�
бальної системи суспільного устрою — капіталіс�
тичної світової економіки — до іншої глобаль�
ної системи (якої саме, ми ще не знаємо),
в основі якої є інформаційний чинник. Узагаль�
нюючи міркування дослідників з різних галузей,
можемо стверджувати, що процес глобалізації
носить всеохоплюючий характер, і всезростаю�
ча взаємозалежність різних суспільств утворює
суть глобалізаційних процесів.
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Аналізується стан і перспективи міжнародно"
го воєнно"політичного співробітництва України.
Розглядаються тенденції змін спроможностей
Збройних Сил у контексті нових зовнішньополі"
тичних пріоритетів, пов’язаних із позаблоковим
статусом країни і розвитком партнерських від"
носин з військово"політичними блоками.

Ключові слова: воєнно�політичне співробіт�

ництво, НАТО, Росія, Збройні Сили України.

Анализируется состояние и перспективы меж"
дународного военно"политического сотрудниче"
ства Украины. Рассматриваются тенденции
изменения возможностей Вооруженных Сил в кон"
тексте новых внешнеполитических приорите"
тов, связанных с внеблоковым статусом страны
и развитием партнерских отношений с военно"
политическими блоками.

Ключевые слова: военно�политическое сот�

рудничество, НАТО, Россия, Вооруженные Си�

лы Украины.

The state and the perspectives of the international
military"political cooperation of Ukraine are analy"
zing. The trends of changes in the possibilities of Ukra"
inian Armed Forces are considering in the context of
new priorities in foreign political realm, that impact by
country’ nonaligned status and development the part"
nership relations with military"political blocs. 

Key words: military�political cooperation, NATO,

Russia, Armed Forces of Ukraine.

Постановка проблеми. Стрімке накопичення

змін у світовій політиці, очевидна криза інсти�

тутів — міжнародного права, базових організа�

цій на кшталт ООН, ОБСЄ тощо, звичних

систем відносин — досягли якісно нового стану.

Загальна трансформація композиції міжнарод�

них відносин привела до кардинальної зміни

поведінки конкретних країн. Цей процес наби�

рає обертів.

Міжнародна ситуація стає більш спонтан�

ною. Чинник сили втрачає значення як спосіб

підтримки стабільних взаємовідносин між ос�

новними гравцями на світовій арені. Це веде до

послаблення суб’єктивності світової системи,

внаслідок чого окремі її елементи починають

діяти довільно, тобто менш прогнозовано [1]. 

Традиційні альянси переформатовуються,

виникають нові відносини. Під сумнів поста�

влений здавалося б непорушним союз Америки

й Ізраїлю. Стрімкий стратегічний розворот

здійснює Туреччина. Відчувши себе не части�

ною «колективного Заходу», а регіональною

державою, вона шукає загальної мови із сусіда�

ми, наприклад, з Іраном, що не боїться тиску

з боку найвпливвовіших держав світу.

За нових умов визначення перспективи

воєнно�політичного співробітництва, місця і ро�

лі України в системі міжнародної і регіональної

безпеки набуває надзвичайної актуальності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дос�

лідження спирається на наукові розробки проб�

лемних питань забезпечення національної та

міжнародної безпеки широкого кола вітчизняних

дослідників: О. Бодрука, В. Бруза, О. Власюка,

А. Гальчинського, О. Гончаренка, В. Дерга�

чова, О. Їжака, Є. Камінського, М. Кармазіної,

Б. Косевцова, Е. Лисицина, О. Литвиненка,

В. Мадіссона, О. Маначинського, Б. Парахон�

ського, Г. Перепелиці, С. Пирожкова, В. Смо�

лянюка, А. Соболєва, Г. Ситника, І. Храбана,

В. Шахова, А. Шевцова та багатьох інших.

У роботі також враховано результати дослід�

жень з питань регіональної безпеки західних

фахівців та експертів країн СНД, таких, як

З. Бжезинський, Н. Бурлінова, К. Гаджієв,

П. Гоубл, М. Дзлієв, К. Дойч, Г. Дробот, О. Дугін,

Ч. Капчан, Дж. Кеннан, Р. Кеохейн, В. Мані�

лов, А. Мовсесян, Н. Набієв, Н. Нартов, А. Пабст,

С. Рогов, С. Сумбаєв, Б. Топорнін, А. Уткін,

П. Циганков, О. Червяков, Т. Шаклєїна та ін.

Виділення невирішених раніше частин загаль<
ної проблеми. Разом з цим виділяються мож�

ливості розвитку міжнародного воєнно�полі�

тичного співробітництва України, обумовлені

новими засадами внутрішньої і зовнішньої по�

літики країни, надзвичайно швидкими трансфор�

маціями у сфері міжнародної та регіональної

безпеки, появою принципово інших небезпек,

загроз, викликів і ризиків.

Формулювання цілей статті. За мету ставить�

ся завдання — оцінити стан і перспективи

розвитку воєнно�політичного співробітництва

України в контексті змін, що відбуваються на
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міжнародного і регіональному рівнях безпеки,

а також новою композицією зовнішньополі�

тичних пріоритетів.

Викладення основного матеріалу. 17 травня

2010 р. у Брюсселі так звана «група мудреців»

НАТО на чолі з колишнім державним секрета�

рем США М. Олбрайт виклала цілісну політич�

ну програму майбутнього розвитку альянсу,

засновану на десятилітньому досвіді одноособо�

вого домінування альянсу в сфері європейської

безпеки й політики в умовах, коли одні політич�

ні структури маргіналізувалися (ОБСЄ), а інші

тільки ще зароджувалися (Європейська політи�

ка безпеки та оборони Євросоюзу).

У доповіді міститься не тільки огляд основних

напрямків географічної, функціональної й війсь�

кової трансформації НАТО на сучасному етапі,

але й декларується політика «відкритих дверей»

одночасно з новою ідеєю про те, що таким краї�

нам, як Грузія й Україна, необов’язково ставати

членами альянсу, щоб брати участь у проектах

організації — наприклад, у війні в Афганістані [2].

Але чи хочуть цього військові? Згадаймо,

в Іраку Україна була представлена 5 окремою

механізованою бригадою (2 генерали, 285 офіце�

рів, 112 прапорщиків, 224 сержанти й 1024 солда�

ти, 60 БТР�80, 11 БРДМ�2, 6 хімічних розвіду�

вальних машин, 217 автомобілів, 2161 одиниця

стрілецької зброї). Крім звичайного фінансового

забезпечення, додатково одержували: офіцери —

960–1200 дол., прапорщики — 890–920, рядові

й сержанти — 600–650 дол. [3, C. 202].

Отже, чи зможуть військові країн, що не вхо�

дять до альянсу, ефективно допомагати у вико�

нанні різноманітних місій? Для порятунку про�

відної ролі НАТО Ч. Капчан пропонує спосіб,

що ще зовсім недавно здавався абсолютно фан�

тастичним — прийняти до альянсу Росію [4].

Значне поширення в останні місяці цієї ідеї —

свідчення недостатньої відрефлексованості

перспектив глобальної безпеки. 

Відчувається і певна розгубленість Європи,

що почуває себе вкрай некомфортно без щільної

опіки США. За минулі 10 років в рамках Євро�

пейської політики безпеки і оборони (ЄПБО)

було розгорнуто 22 місії та операції, нині трива�

ють 12 з них. Проводиться цілеспрямована робо�

та з реформування структур ЄПБО, підвищення

ефективності планування операцій, поглиблен�

ня співробітництва із залучення третіх країн до

операцій ЄС. Зокрема, опрацьовуються питання

участі ЗС України в БТГ ЄС (літак аеромедичної

евакуації АН�26 «Віта» та військово�транспорт�

ний літак ІЛ�76). Водночас, на сьогодні залиша�

ється невизначеним формування БТГ ЄС, почи�

наючи з наступного року. Жодна з країн не взяла

на себе відповідальність сформувати штаб БТГ

ЄС у 2012 році [5].

З іншого боку, динамічно розвиваються кон�

такти Північноатлантичного альянсу з Росією.

Під час зустрічі президентів Росії, Франції та

Німеччини у Довілі 18–19 жовтня 2010 р. росій�

ський лідер пообіцяв взяти участь у саміті НАТО

в Лісабоні 19–20 листопада 2010 р. [6]. Як висло�

вився ректор «МГИМО» А. Торкунов, ми

в НАТО не йдемо, але готові до активного спі�

вробітництва, оскільки багато викликів і загроз

є спільними [7]. За таких швидкоплинних умов

дуже важко прогнозувати у довгостроковій перс�

пективі міжнародне воєнно�політичне співро�

бітництво України. Ми згадуємо лютий 2007 р.,

коли Президент Росії В. Путін говорив про

можливість перенацілення ядерних боєголовок

на Україну у випадку участі країни у амери�

канській програмі протиповітряної оборони.

У відповідь на це тодішній міністр оборони

Ю. Єхануров заговорив про завчасність та не�

продуманість відмови України від ядерної зброї.

У вкрай агресивній тональності була витримана

і заява Президента РФ Дмитра Медведєва сто�

совно України на початку серпня 2009 р., відкла�

дання приїзду нового посла до Києва.

2010 рік був діаметрально протилежним.

Рахунок зустрічей президентів двох країн най�

ближчим часом перевищить 10. Харківські угоди

і подовження перебування ЧФ у Севастополі до

2042 р., прийняття Закону Україну від 1 липня

2010 «Про засади внутрішньої і зовнішньої полі�

тики України», де декларується позаблоковий

статус країни і завдання інтеграції в євроатлан�

тичний безпековий простір, партнерські відно�

сини з НАТО та іншими військово�політичними

блоками, безумовно найближчим часом позна�

чаться на змісті, напрямках і формах воєнно�по�

літичного співробітництва України [8].

Хоча, такі фахівці, як П. Гоубл, наполягають:

позбавлення залежності Росії від України у заку�

півлі озброєнь обумовлений дією декількох чин�

ників. По�перше, це можливість додаткового

тиску на Україну і зменшення витрат. А по�друге,

зростаюче розуміння незалежності України та

убезпечення себе від непрогнозованої поведінки

вищого політичного керівництва України [9].

Але, насамперед, слід звернути увагу на стан

Збройних Сил України, їх можливості. Міністр

оборони України М. Єжель стверджує, що на

2010 р. міністерству оборони затверджені видат�

ки в сумі 13,4 мільярда гривень, або 1,24 відсотка

ВВП. Але тільки в період з 2006 по 2009 рік обо�

ронне відомство недоодержало близько 11,5 млрд.

гривень. Як наслідок, призупинена більшість

програм розвитку ЗСУ [10].

Для виконання всіх запланованих на рік

у Збройних Силах програм, їх бюджет повинен

у середньому становити 32,4 млрд. гривень, а щоб

армія могла «просто розвиватися й виконувати
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свої функції» — необхідно 17,7 млрд. гривень.

А на початку 2009 р. уряд виділив тільки 8,4 млрд.

гривень, або 0,87% від ВВП (зменшення з 1,3%;

за необхідної потреби 2% від ВВП) [11]. У цьому

році військові одержали лише 85 квартир, хоча

за станом на 1 січня 2010 р. на квартирному

обліку перебувало близько 45 тисяч родин

військовослужбовців.

Мозковий центр Джеймстаун зробив висно�

вок, що вже у 2008 р. понад 57% опитаних укра�

їнців не вірили у здатність країни захистити

територіальну цілісність і незалежність. Укра�

їнська армія хронічно недофінансовується і не

має відповідного тренінгу. Відповідно до дослі�

дження М. Петерсон, виконане в Інституті

стратегічних досліджень Військового коледжу

Сухопутних військ США, якби Україна перебу�

вала у лавах НАТО, то вона була б третьою

з огляду на розмір і займала лише 127 місце

серед 150 країн світу за витратами на одного

військовослужбовця [12].

У січні 2009 р. Президент В. Ющенко особи�

сто розбирався з фактами масового відклю�

чення військових об’єктів від електроенергії за

несплату (без електрики в багатьох областях

і автономному Кримі залишилися 72 об’єкти

збройних сил, вісім з яких покликані забезпечу�

вати протиповітряну оборону країни). У жовтні

2009 р. у Криму були проведені «наймасштабні�

ші» (за сучасними українськими критеріями)

навчання у Криму (у них брали участь 1,2 тис.

військовослужбовців, п’ять кораблів і суден,

бронетанкова й спеціальна техніка Військово�

морських сил країни, літаки, вертольоти). За їх

підсумками Президент зазначив: фінансування

здійснюється за мінімальної необхідності —

лише на рівні 62%; через «глибоке» недофінан�

сування 96% особового складу Збройних Сил

України займається лише в навчальних класах;

25 військових містечок знеструмлені; за 2009 р.

не був відремонтований жоден літак, жоден

корабель; 88% вертольотів і літаків, наявних

в української армії, не можуть піднятися в пові�

тря; 70% кораблів не в змозі виконати бойове

завдання; 40% бронетехніки й артилерії не від�

повідають критеріям боєздатності.

Льотчики Збройних Сил України мають

лише по чотири години нальоту (при цьому річ�

ний «рекорд» нальоту кращого льотчика не ста�

новить і 20 годин). Для порівняння: у Білорусії

й Росії цей показник 40�60 годин, у Румунії —

100, у Польщі — 150 годин.

Як свідчить китайський сайт China Daily,

з 1992 до 2008 р. включно експорт української

воєнної продукції становив 6,8 млрд. дол. (у се�

редньому щорічно близько 400 млн. дол. Най�

гірший рік 1996 р. (199 млн. дол.), найбільший —

2007 р. (774 млн. дол.) [13]. Здавалося б, непога�

ні показники. Але з 2003�го по 2009 р. обсяги

експорту українського озброєння тільки подво�

їлися, тоді як у світі цей показник зріс у 2,6 раза.

Справді, і в армії, і в ОПК і сьогодні немає ні

чіткості, ні орієнтирів. Практично, всі великі

оборонні проекти, які декларувалися як пріори�

тети, завмерли. Створення багатофункціональ�

ного ракетного комплексу «Сапсан» не пішло

далі проектування. Ще більший подив викликає

ідея купівлі російського ОТРК «Іскандер»

замість розробки власного. Якщо Україна купить

ОТРК, вона вже ніколи не створить власну раке�

ту й опиниться на вічному технологічному гачку.

Будівництво корвета призупинено, оскільки

держбюджет на 2010 р. і не передбачав коштів на

продовження робіт. Замовлення Міноборони зі

створення автоматизованої системи управління

для ППО не фінансується впродовж двох років.

«Сапсан» залишається чи не єдиним проек�

том стратегічного рівня, що його національна

оборонна промисловість здатна виконати само�

стійно і посилити обороноздатність держави.

Якщо ж для країни буде втрачений корвет, це на

добрий десяток років поставить жирний хрест

на ВТС України з державами Європи. Адже 38%

комплектуючих у ньому — західного виробниц�

тва, а на отримання згоди Франції, Італії та

Швейцарії брати участь у такій кооперації

пішло два роки перемовин [14].

Але необхідно підкреслити і позитивні

потенційні можливості країни. Так, у вересні

ц.р. військова делегація Бразилії на чолі з Міні�

стром оборони Н. Джобіним обговорили мож�

ливість співробітництва з Україною у військо�

во�космічній сфері і підписали угоду щодо

широкомасштабної програми запуску у 2012 р.

супутника Циклон — 4 [15]. 6�7 вересня 2010 р.

українська військова делегація на чолі з Міні�

стром оборони України М. Єжелем відвідала

з візитом Республіку Польща, де були обговоре�

ні питання щодо подальших кроків зі створення

спільної українсько�польсько�литовської миро�

творчої бригади «ЛитПолУкрбриг».

Посилюється військове співробітництво з ЄС

у рамках «Плану дій Україна – ЄС», положень

нового політичного документа «Порядок денний

асоціації Україна – ЄС». При цьому пріоритетами

військового співробітництва між Україною та

Євросоюзом визначено: розширення формату

військово�політичного діалогу між керівництвом

ЗС України та Євросоюзу; навчання українських

офіцерів в освітніх закладах ЄС; підготовка до

спільних військових навчань, а також багатонаціо�

нальних операцій з підтримання миру; залучення

Збройних Сил України до формування багатона�

ціональних бойових тактичних груп ЄС; вико�

ристання можливостей України щодо повітряних

перевезень під час операцій Євросоюзу [16].
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Відповідно до плану співробітництва між міні�
стерствами оборони України й Російської Феде�
рації, на 2010 р. передбачено 37 заходів, у тому
числі 21 захід двостороннього військового співро�
бітництва. З найбільш масштабних заходів, які
вже здійснено, слід назвати участь представни�
ків Збройних Сил України й Росії у святкуванні
Дня Перемоги, проведення україно�російського
командно�штабного навчання військово�морсь�
ких сил «Фарватер миру — 2010», що не проводи�
лося з 2004 р., участь делегації ЗСУ в оперативно�
стратегічному навчанні «Схід�2010» [17].

У планах військового співробітництва Украї�
на – НАТО на 2010 р. залишені тільки ті заходи,
які мають практичну користь для наших зброй�
них сил і не пов’язані з тематикою членства
в альянсі. Військове співробітництво здійсню�
ється за такими напрямками: оборонне плану�
вання; розвиток оперативних можливостей;
участь у міжнародних операціях з урегулювання
криз на виконання міжнародних зобов’язань
України. Планується продовжити залучення
українських військових до міжнародних миро�
творчих операцій у Косово й Афганістані,
тренувальної місії в Іраку, антитерористичної
операції «Активні зусилля» як інструмента за�
побігання загрозам європейської безпеки.

Висновки і перспективи подальших досліджень
у цьому напрямі. Останнім часом відбулося уточ�
нення ієрархії зовнішньополітичних пріорите�
тів України, що відкриває нові шляхи співробіт�
ництва України у воєнно�політичній сфері.

Взагалі це вигідно для нашої держави, насам�
перед у контексті реалізації національної стратегії
міжнародної миротворчої діяльності, що перед�
бачає створення сприятливих умов для просуван�
ня політичних і економічних інтересів України,
залучення потенціалу національної економіки та
бізнесу для постконфліктного відновлення кри�
зових регіонів. Безумовно, тут існують і чисто
військові аспекти, можливість набуття важливого
для будь�якої армії миру бойового досвіду.

Таким чином, у процесі подальших дослід�
жень планується проаналізувати наслідки пере�
форматизації зовнішньополітичних інтересів
України у сфері міжнародного співробітництва
у воєнно�політичній сфері. 
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Здійснено компаративний аналіз базових пов"
новажень і функцій верхніх палат парламентів
у країнах Центральної і Східної Європи. Запро"
поновано класифікаційні схеми, які побудовано
на підставі визначення особливостей бікамера"
лізму в країнах, що досліджені у науковій роботі.
Здійснено поетапне розмежування сили нижніх
і верхніх палат національних парламентів аналі"
зованих країн.

Ключові слова: бікамералізм, двопалатність,

верхня (друга) палата, спосіб формування скла�

ду палат, повноваження та функції палат, репре�

зентативність, рефлективність, превентивність,

контрольність, роль другої палати (проактивна,

реактивна, пасивна), еквівалентність палат,

симетричність палат, рівність палат, потенціал

переконання, потенціал примусу, право вето,

композиційна сумісність двох палат парламен�

ту, індекс вирівнювання повноважень палат,

політична воля, відносна дисперсія влади палат,

субординованість палат, абсолютно сильна

модель двопалатності.

Осуществлен компаративный анализ базовых
полномочий и функций верхних палат парламен"
тов в странах Центральной и Восточной Европы.
Предложены классификационные схемы, которые
построены на основании определения особенно"
стей бикамерализму в странах, исследованных в
научном труде. Осуществлено поэтапное разгра"
ничение силы нижних и верхних палат националь"
ных парламентов анализируемых стран.

Ключевые слова: бикамерализм, двопалат�

ность, верхняя (вторая) палата, способ форми�

рования состава палат, полномочия и функции

палат, симметричность палат, равность палат,

потенциал переубеждения, потенциал принуж�

дения, право вето, композиционная совмести�

мость двух палат парламента, индекс выравни�

вания полномочий палат, политическая воля,

относительная дипрессия власти палат, субар�

динированность палат, абсолютно сильная

модель двопалатности.

The article is dedicated to analyzing the basic
Upper Houses’ powers and functions in Central and

Eastern European countries. The author, on the basis
of bicameralism defining features, built classification
schemes for the countries that were investigated in the
article. It was also performed the gradual separation of
Upper Houses’ powers in the article.

Key words: bicameralism, the upper (second)

chamber, chambers’ forming method, powers and

functions of chambers, representation, reflexivity,

accountability, role of second chamber (proactive,

reactive and passive), equivalence, symmetry and

equality of chambers, composition’s compatibility,

alignment of chambers’ powers index.

У дослідженні законодавчих органів країн

Центральної та Східної Європи дуже мало

уваги приділено верхнім палатам двопалатних

парламентів. Це певною мірою пов’язано з їх

гіпотетично підпорядкованим становищем:

у двопалатних системах розгляд законодавчого

процесу здійснюють, в основному, як наслідок

діяльності нижньої палати. Базовими моделя�

ми других палат вважають Сенат у США і Пала�

ту Лордів в Об’єднаному Королівстві, тому

переважна кількість наукової літератури з про�

блем бікамералізму зосереджена саме на цих

країнах. Проте ці два випадки не описують осо�

бливості ролей, повноважень і функцій верхніх

палат у порівняльній перспективі та недостатні

для вироблення уявлення з приводу того, що

відомо про другу палату як про особливий тип

інституцій. 

Об’єкт наукової роботи — це парламенти

країн Центральної та Східної Європи, а предме�

том є компаративний аналіз ролей, повнова�

жень і функцій верхніх палат парламентів цих

країн. Мета дослідження — вироблення уявлен�

ня з приводу того, що собою становить цен�

трально� та східноєвропейський бікамералізм у

компаративній перспективі. Базовими завдан�

нями є порівняльний аналіз повноважень і

функцій верхніх палат парламентів.

У порівняльному політологічному аналізі

повноважень та функцій верхніх палат парла�

ментів у Центральній і Східній Європі оперуємо

теоретико�методологічними та емпіричними

даними, отриманими із західних наукових дже�

177

ОСОБЛИВОСТІ БІКАМЕРАЛІЗМУ В ЦЕНТРАЛЬНІЙ 
І СХІДНІЙ ЄВРОПІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ
ПОВНОВАЖЕНЬ І ФУНКЦІЙ ВЕРХНІХ ПАЛАТ

Надія Панчак<Бялоблоцка, здобувач кафедри політології 

Львівського національного університету імені Івана Франка

УДК 328.18

Р
о

зд
іл

 V
ІІІ

 «
П

О
Л

ІТ
И

Ч
Н

І П
Р

О
Б

Л
Е

М
И

 М
ІЖ

Н
А

Р
О

Д
Н

И
Х

 С
И

С
Т

Е
М

 Т
А

 Г
Л

О
Б

А
Л

Ь
Н

О
ГО

 Р
О

З
В

И
Т

К
У

»



рел. Серед провідних дослідників, які займа�

ються оцінюванням та наповненням категорії

сили функцій і повноважень верхніх палат

використано доробки Дж. Коулі [1], А. Романю�

ка [2], Дж. Сарторі [3], П. Геральда [7], Р. Холь�

зкахера [11], Г. Іллонсзкі та М. Едінгера [12],

Я. Кісели [14], С. Левмора [15], А. Лейпхарта [16],

Ж. Мані та Дж. Тсебеліса [20], В. МакКечні [19],

А. Муто та К. Шепсла [21], Ф. Нортона [22, 23],

Р. Пакенхама [24], С. Паттерсона й Е. Мугана

[25, 26], Т. Рауньйо [29], А. Рейді [30], В. Райке�

ра [31], М. Рассел [33, 34], Р. Скалі [35], Д. Шел�

ла [36] та інших. Абсолютна більшість їх про�

явила себе в два минулі десятиліття. На цій

підставі виникла нагода сформувати уявлення

про те, що собою становить двопалатність у по�

рівняльній перспективі. 

Бікамералізм серед країн Центральної та

Східної Європи реалізований у Чехії, Білорусі,

Польщі, Росії, Румунії та Словенії. При цьому

прямий всенародний спосіб обрання верхніх

палат задіяний лише у Польщі (мажоритарна

система відносної більшості), Румунії (про�

порційна система змішаного членства) і Чехії

(мажоритарна система абсолютної більшості).

У решті аналізованих країн використовують

непрямі виборчі процедури: у Білорусі —

обрання місцевими радами на підставі мажори�

тарної системи; у Росії — на підставі призна�

чення суб’єктами та керівниками федерації; у

Словенії — внаслідок поєднання обрання сена�

торів місцевими радами за процедурою мажо�

ритарної системи відносної більшості та курі�

ального методу.

Якщо обидві палати парламенту обираються

за прямою процедурою, навіть за умовами різ�

них систем голосування, то врізаються повно�

важення другою палатою відносно першої, бо

дві палати отримують однакову демократичну

легітимність. Це є причиною постановки пи�

тання про співвідношення повноважень палат
в умовах бікамералізму.

У ряді випадків другі палати мають такі

ж права та повноваження, як і перші. У кейсі

аналізованих країн така ситуація мала місце

в Румунії до етапу останнього перегляду її Кон�

ституції у 2003 р. Але сьогодні складно говорити

про рівність двох палат, хоч кожна з них і має

серйозні повноваження. В інших двопалатних

державах Центральної і Східної Європи бікаме�

ралізм не є рівномірним: зазвичай другі палати

здійснюють менші повноваження, ніж перші

(базовим прикладом такої особливості з"поміж
країн Європи є Італія, де Сенат має ті ж повно"
важення, що і нижня палата парламенту, у про"
цесі прийняття законів і контролю за діяльністю
уряду. Ця ситуація відображає метод обрання

другої палати, який, як і у випадку нижньої пала"
ти, представлений загальним прямим голосуван"
ням. Боснія та Герцеговина також практикує
еквівалентну двопалатність у сфері законодавчої
ініціативи, права внесення поправок і контролю
за діяльністю уряду. Проте боснійську Палату
громадян обирають на підставі непрямого голосу"
ванням за вимогами федеративного режиму).

Пряме обрання членів палат парламенту

створює конституційну особливість, що вима�

гає рівності між палатами або порушує принцип

народного суверенітету, якщо друга палата має

менші повноваження, ніж перша. Ці обидві

ймовірні ситуації здатні викликати певні непо�

розуміння. У першому випадку слід ставити під

сумнів цінність системи, за якої вибір палат

шляхом прямих виборів генерує «конституційні

клони». Дві палати репрезентують населення:

це може перешкоджати ефективному проведен�

ню парламентської діяльності. З 2003 р. в Руму�

нії, внаслідок перегляду її Конституції, як ска�

зано вище, вирішальне слово щодо ратифікації

та імплементації договорів й органічних законів

надано Сенату. В інших випадках двопалатності

з�поміж країн Центральної та Східної Європи

ця прерогатива збережена за нижніми палата�

ми. Тому, на думку П. Геральда [7], важко зрозу�

міти випадки, коли дві палати обрані всенарод�

но, але одна з них має менші повноваження, ніж

інша — що характерно для Польщі та Чехії.

Внаслідок цього у Польщі сенаторам важко

виправдати свій статус, а в Чехії Сенат не впли�

ває на громадську думку, що призводить до сут�

тєвого електорального абсентеїзму. Крім того,

чеський Сенат не має фінансово�бюджетних

повноважень: бюджет завжди представляють

у нижній палаті. В решті аналізованих країн не

задіяні такі обмеження. Проте загалом, очевид�

но, що всенародне обрання обох палат парла�

ментів має своїм логічним продовженням

постановку питання про рівноцінність їх пов�

новажень у законотворчому процесі.

Дж. Сарторі, опрацьовуючи бікамералізм,

звертає увагу на важливість таких змінних, як

рівність та нерівність сили верхньої та нижньої

палат [3]. Науковець підтверджує тезу, що біль�

шість бікамеральних систем характеризується

слабкістю верхньої палати порівняно з ниж�

ньою. Друга важлива змінна автора — те, нас�

кільки однакові обидві палати за своєю приро�

дою та складом. Дж. Сарторі погоджується з тим,

що дві палати — це запобіжний клапан і що

концентрація всіх законодавчих повноважень

в одному органі не лише небезпечна, а й нероз�

судлива. Якщо дві палати занадто схожі, то вони

де�факто дублюють одна одну, а тому не потріб�

ні. З іншого боку, чим більш вони несхожі, тим
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швидше зможуть представити різну більшість,

що у свою чергу завдасть шкоди керованості

політичним процесом. На підставі запропоно�

ваних вище міркувань ми вибудовуємо простий

масив даних, які описують, як законодавчі пов�

новаження верхніх палат парламентів зазнають

обмежень з боку нижніх. При цьому наполяга�

ємо, що повноваження верхніх палат можуть

бути еквівалентними та нееквівалентними. 

Як бачимо, всі верхні палати в країнах Цен�

тральної та Східної Європи не мають однако�

вих повноважень порівняно з нижніми палата�

ми. Це означає, що у випадку нееквівалентної

двопалатної системи перша палата завжди має

вирішальне слово в галузі законодавства.

Однак є випадки, коли дві палати мають рівні

можливості та відмінні (дистинктивні) повно�

важення.
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Країна Еквівалентний бікамералізм
Нееквівалентний

бікамералізм

Специфічні повноваження

другої палати

Білорусь – + –

Польща – + +

Росія – + +

Румунія – + +

Словенія – + –

Чехія – + +

Таблиця 1. Обмеження законодавчої влади верхніх палат парламентів країн Центральної та Східної Європи, на 2010 р.

У Польщі Сенат відповідає за організацію

національних референдумів та має право

звернення до Конституційного Суду. В Румунії

взагалі передбачено однакові повноваження

стосовно внесення поправок до конституції.

Ініційовано рівну участь кожної палати на їх

об’єднаному засіданні, наприклад, з приводу

вираження вотуму недовіри чи членства в ЄС

і НАТО. Загалом у Румунії кожна палата має

специфічні повноваження, зокрема вже згадане

вирішальне слово Сенату щодо ратифікації та

імплементації договорів і більшості законів.

Крім цього, в певних випадках верхні палати

аналізованих країн мають спеціальні повно�

важення, які передбачають право вето (про що

мова піде згодом): деякі закони не можуть бути

прийняті без згоди верхніх палат або вимага�

ють кваліфікованої більшості голосів нижніх

палат [13].

У Чехії також передбачено рівні можливості,

які стосуються виборчого права, функціонуван�

ня палат і правил здійснення процедур у Сенаті.

В інших випадках Сенат може висловлювати

супротив волі нижньої палати. Крім того, Сенат

наділено конституційним правом вето всіх

договорів і законів, що стосуються прав люди�

ни. В Росії кожна палата має власний перелік

специфічних повноважень. Дума, загалом, має

вирішальне слово, крім випадків найбільш зна�

чимих законодавчих рішень, для підтримки

яких їй потрібна спеціальна більшість для подо�

лання вето верхньої Ради Федерації. У Словенії

друга палата має надзвичайно обмежені повно�

важення. Серед них: пропозиції, поправки,

заслуховування і пропонування повторних слу�

хань будь�яких законопроектів, прохання про

проведення референдуму.

З�поміж двопалатних країн Центральної та

Східної Європи лише в Румунії за верхньою

палатою передбачено процедуру відставки уря�

дових кабінетів. У Румунії з приводу вотуму не�

довіри проводиться голосування на об’єднано�

му засіданні двох палат. У решті випадків другі

палати, зазвичай, мають повноваження контро�

лю за діяльністю урядів у формі запитів (інтер�

пеляцій), запитань, пропозицій і звернень до

конституційних судів. Тим не менше, у польсь�

кій і словенській верхніх палатах ці можливості

суттєво обмежені [13].

Співвідношення повноважень палат націо�

нальних парламентів більш очевидне та ком�

плексно зрозуміле у випадку зіставлення голов�

них функцій їх верхніх палат: 1) репрезентативна;

2) рефлективна; 3) превентивна (конституційно�

го захисту); 4) контрольна; 5) євроінтеграційна.

Бікамералізм сприяє зміцненню демократичних

режимів (шляхом диверсифікації, інтеграції

державного управління); децентралізації, вре�

гулюванню відносин місцевих (регіональних)

та центральних органів влади; застосуванню

правових норм і стандартів, також верховен�

ства права; пропагуванню законодавчих та

політичних дебатів, формуванню громадської

думки.

Репрезентативність. Науково поняття «реп�

резентація» належить Х. Піткін, яка використо�

вує його в 4 розуміннях, що найбільш вдало під�

ходять під розуміння суті бікамералізму [27]:

1) діяльність від імені кількох осіб або груп;

2) можливість бути обраним; 3) реплікація
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характеристик групи певного класу; 4) політич�

ний символ (монарх). Яскраво репрезентатив�

ність з�поміж двопалатних країн Центральної та

Східної Європи відображена у Словенії: йдеться

про куріальний (корпоративний) спосіб форму�

вання складу Національної Ради (від місцевих

рад, роботодавців, фермерів, працівників нееко�

номічної сфери). І навпаки, репрезентація дво�

палатних законодавчих органів у федеративних

державах віднесена до явища усвідомленої

необхідності забезпечення різних частин країни

(Росія).

Рефлективність описує поведінку верхньої

палати стосовно подій, які мають місце в нижній

палаті. Це явище, за словами В. МакКечні, слід

називати ефектом «охолодження» або «принци�

пом оскарження» (the principle of appeal «from

Philip drunk to Philip sober») [19, с. 8]. С. Паттер�

сон та Е. Муган [26, с. 11–16] дещо помилково

описали його як ефект «надмірності». Рефлек�

тивність може змусити другу палату здійснювати

владу таким чином, аби переконати в правиль�

ності своїх кроків першу палату. Тому, на нашу

думку, вона може бути трьох типів: реактивна

(Росія, Словенія), проактивна (Польща, Руму�

нія, Чехія) та пасивна (Білорусь).

Реактивна роль — це відношення того, що

перша палата робить для того, аби її розглядали

в якості переважаючої інституції над другою.

Друга палата перевіряє та за потреби ініціює

поправки до законопроектів, запропонованих

першими палатами. Законотворчий процес

у верхній палаті аналогічний процесу у нижній.

Саме тому рефлективність охоплює не тільки

пропозиції першої палати, але й дії урядового

кабінету. Ось чому верхня палата наділена, на

думку Р. Пакенхама [24], функціями виконавчо�

адміністративного контролю. Проактивна роль
існує, коли друга палата не лише реагує на те,

що пропонує перша палата, але й пропонує

власні заходи. Не всі другі палати виконують

проактивну роль. Пасивна роль притаманна дво�

палатним країнам, де верхні палати не викону�

ють політичних повноважень, а зосереджені

в основному на їх символічних вимірах (або вза�

галі існують у форматі символічних інституцій

чи умовно не існують).

Превентивність. Сьогодні, на думку М. Рас�

села [33], Д. Шелла [36], Дж. Мані та Г. Тсебе�

ліса [20], а також виходячи з отриманих нами

даних, верхні палати представляють різні

виборчі округи, індивідуальні одномандатні

(Румунія, Словенія, Чехія) та колективні бага�

томандатні (Білорусь, Польща, Росія). Проте,

це не впливає на загальну думку про те, що

верхні палати розцінюють як «гарантів кон�

ституційної цілісності й інституційної безпе�

рервності» [25, с. 52]. Прикладом у Централь�

ній Європі є роль чеського Сенату, зокрема,

в спробі громадянських демократів і соціал�

демократів, відповідно до «Опозиційної угоди»

(1998–2002 рр.), змінити національну Консти�

туцію, тим самим підсиливши роль парламент�

ської більшості, сформованої представниками

їхніх партій, за рахунок дрібних політичних

акторів.

Витоки бікамералізму, за словами науковця

Е. Рейді, несуть двоякий характер: представ�

ництво груп та їх політичних інтересів; пред�

ставництво держави в межах федеративної

системи [30]. В двох випадках зрозуміло, що

друга палата бере на себе особливу роль у захи�

сті інститутів відносно інколи імпульсивних і

політично немотивованих рішень нижньої

палати. В більшості країн в новітній час верхня

палата має специфічні повноваження із захисту

конституцій. Те, наскільки великі ці повнова�

ження, очевидно з конституційної структури та

практики країни. Наприклад, у Федеративній

Росії верхня палата виступає в ролі представ�

ницької установи в різних частинах країни. В

унітарних країнах верхня палата також, як пра�

вило, має ширші повноваження за дотримання

конституції, ніж стосовно інших законодавчих

актів. Ця функція доповнена композицією

верхньої палати. Часто остання працює в межах

більшої незалежності та партійно�політичної

дихотомії, ніж це характерно для нижньої пала�

ти. Зазвичай сенатори старші, мають більший

досвід і навики, ніж депутати нижньої палати, а

також менш обтяжені обов’язками у виборчих

округах, а тому мають більше часу та можливо�

стей для вивчення специфічних проблем. 

Специфічність превентивних функцій верх�

ніх палат у країнах Центральної та Східної

Європи доволі різноманітна. Наприклад, Сенат

Польщі може відігравати роль у вирішенні супе�

речок з приводу передачі непорозумінь у галузі

прав людини до відповідного суду. Верхні пала�

ти виконують роль конституційного захисту

в міжнародному аспекті. Це стосується верхніх

палат тих країн, які є постійними й асоційова�

ними членами Європейської комісії з проблем

демократії (Венеціанська комісія): Чехія, Поль�

ща, Румунія та Словенія. Сенати в Польщі та

Румунії мають повноваження ініціювати прове�

дення розслідування комітетом з прав людини.

Вони можуть стосуватись питань, що належать

до внутрішніх проблем прав людини та грома�

дянина, і до питань, що торкаються зовнішньої

політики. Результатом цього може бути думка

чи позиція�документ, в якому висловлено реко�

мендації палати про прийняття до розгляду кон�

кретного питання.

Зв’язок між верхньою палатою та Конститу�

ційним судом може бути здійснено в двох фор�
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мах: а) для цього потрібна згода певної кількості

членів палати або спікера палати про схвалення

звернення сенату, а не окремих його членів.

У Польщі 30 (зі 100) сенаторів можуть зробити

звернення, в якому фігуруватиме переконання,

що закон неконституційний і що він суперечить

положенням про права людини; б) звернення

може мати місце лише щодо певних видів супе�

речок. У Румунії 25 сенаторів (зі 137) мають пов�

новаження вимагати вирішення питання про

конституційність регламенту парламенту.

Верхні палати беруть участь у формуванні

інших органів, діяльність яких стосується прав

людини. В Польщі Комісію громадянських прав

призначає нижня палата за згодою верхньої

палати. Посаду омбудсмена в Румунії заміщає

(призначає) винятково верхня палата; Сенат

призначає 3 (із 9) членів Конституційного суду.

Чеський Сенат може взяти на себе завдання зі

сприяння законодавству з метою подальшого

здійснення зобов’язань у галузі прав людини.

Крім того, він дає згоду Президенту республіки

на призначення суддів Конституційного суду.

Законодавчі пропозиції можуть виходити від

комітетів Сенату, які вносять рекомендації про

законодавчу діяльність.

Крім того, верхні палати наділені повнова�

женнями внесення поправок у тексти націо�

нальних конституцій: для того, щоби поправка

була прийнята в Чехії, потрібна згода 3/5 складу

двох палат; в Польщі — 2/3 складу Сейму

й абсолютна більшість у Сенаті; в Румунії — 2/3

складу в обох палатах (у випадку розбіжностей —

3/4 складу об’єднаного засідання двох палат).

Сенатори також можуть ініціювати прове�

дення національних референдумів. Це, зокрема,

передбачено у Польщі та Румунії. В першому

випадку Президент на вимогу понад 50 відсот�

ків сенаторів може ініціювати референдум;

у другому — глава держави після консультацій

з обома палатами парламенту також наділений

такими повноваженнями. 

Контрольність. Дослідники зауважують факт

існування контролю більшості у недемократич�

них режимах; стверджують, що в цьому випадку

двопалатна структура парламенту більш доціль�

на, ніж його інші варіанти. На цій функції зосе�

редились В. Райкер [31], А. Муто і К. Шепсл [21].

Вважаємо, що даний варіант описує політичну

систему Білорусі. З цього приводу С. Левмор [15]

виявляє, що двопалатну систему змінити важче,

ніж однопалатну. Він аргументує це тим, що пот�

рібно більше часу, щоби досягти згоди про зміну

статус�кво, бо прийняття змін більш тривале

саме у двопалатних системах. Тому бікамералізм

знижує перспективність довільних змін.

Євроінтеграційність. З початку ХХІ ст. сто�

совно верхніх палат центральноєвропейських

парламентів поширилась ідея про вплив на пов�

новаження євроінтеграційних процесів (крім

того, мова йде про розширення функцій верхніх

палат і зміцнення виконавчої гілки влади й уріз�

номанітнення відносин між урядами та парла�

ментами). Це виразно показують такі науковці:

Т. Рауньйо [29], П. Ракусанова [28], А. Бенз [5],

А. Мауер і В. Веззельс [18], А. Агх [4], Ф. Різзу�

то [32], А. Фрага [6], З. Мансфелдова та М. Клі�

ма [17], Г. Іллонзські та М. Едінгер [12], Ф. Нортон

і Д. Олсон [23]. Фокус їхніх досліджень спрямо�

ваний на політологічний аналіз співвідношення

повноважень різних гілок влади, роль націо�

нальних парламентів в інтеграційному процесі,

особливостях естаблішменту й інституціоналі�

зації змін. 

З цього приводу Ф. Різзуто наголошує, що

роль, яку відіграють парламенти в європейських

відносинах, залежить від чинників: 1) кон�

ституційний законодавчо�виконавчий баланс;

2) природа партійних урядових кабінетів і пар�

тійних систем; 3) рівень інтерналізації євро�

пейських проблем (міра, до якої європейські

відносини розцінені як внутрішні, а не міжна�

родні проблеми) [32, с. 106].

З цього приводу ми намагаємось визначити

вплив європенізації на структуру верхніх палат

двопалатних парламентів центральноєвро�

пейських країн: Чехія, Польща, Румунія та Сло�

венія (За Дж. Капоразо, термін європенізація
винайдений, щоби заповнити концептуальні
труднощі у розмовах про вплив євроінтеграції на
внутрішні політичні та соціальні структури.
Європенізація, в кількісних і якісних визначеннях,
є джерелом переміщення політичних повноважень
і законодавчих дій від національного до наднаціо"
нального рівня. Зміни, спричинені процесом євро"
пенізації, відображаються у п’яти базових рівнях:
1) політичні зміни; 2) структурні зміни; 3) норма"
тивні зміни; 4) державно"суспільні зміни; 5) кон"
ституційні зміни [8]. Внаслідок змін парламенти
значною мірою перетворились із первинних зако"
нодавчих інституцій на вторинні (медіанні)
структури. Слід відмітити, що вимоги до полі"
тичних систем країн Центральної Європи перед
вступом в ЄС були високими; проте ті вимоги, що
стосувались процесів інституційних змін парла"
ментів, підпадали під прості умови, що означені
у науковій літературі терміном «мінімальна
демократія»). Таким чином, ми прагнемо дізна�

тись, чи процес євроінтеграції ініціює певні

особливості повноважень верхніх палат у зов�

нішній політиці різних країн.

Щодо парламентів країн Центральної Євро�

пи слід сказати, що їх законодавчі повноваження

у важливих сферах законодавчої творчості були

обмежені в процесі євроінтеграції, а тому націо�

нальні парламенти, на думку Ф. Нортона [22],
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А. Мауера [18] та Р. Хользкахера [11], втратили

важливу частину своїх первинних функцій.

Повна бюрократизація законодавчого процесу,

прийняття рішень на європейському рівні приз�

вели до інформаційного дефіциту та зменшення

влади парламентів, а точніше контрольної фун�

кції. Та все ж таки парламенти залишаються

центральними установами демократизації і ле�

гітимізації на національному та європейському

рівнях.

Виникнення системи багаторівневого упра�

вління підштовхнуло парламенти пристосува�

тись до неї на підставі створення формально

інституціоналізованих структур, що здатні, на

думку П. Ракусанової, збільшити ефективність

парламентів у процесі законодавчої діяльності

та нагляду [28].

Євроінтеграція спричинила розширення

функцій верхніх палат. У них створено комітети

або їх аналоги для моніторингу діяльності,

пов’язаної зі справами Європи. У ряді двопалат�

них країн спікер верхньої палати діє в якості

тимчасового глави держави. Ця практика при�

таманна Румунії, Чехії і Польщі. Серед інших

функцій потрібно виокремлювати здатність

приймати рішення, які впливають на здійснен�

ня оборонної політики, право висувати звину�

вачення главі держави, призначати членів судів

і судових комісій (Чехія).

Проте, результатами змін у ході євроінтегра�

ції переформатовано повноваження деяких

верхніх палат на законодавчому рівні. Зокрема,

чеський Сенат виключений із процесу прийнят�

тя та реалізації міжнародних угод. Але під час

обговорень Лісабонської Угоди в чеському пар�

ламенті парламентська фракція Громадянської

Демократичної Партії (ODS) у Сенаті, який був

розділений проблемою поглиблення політичної

інтеграції в ЄС, змогла здійснити тиск і на

нижню палату, і на уряд.

Польське законодавство, навпаки, визначає

роль верхньої палати в укладенні міжнародних

угод: вони повинні бути прийняті двома трети�

нами голосів у кожній палаті в присутності,

принаймні, половини депутатів. Польська Кон�

ституція також передбачає причетність обох

палат у виправленні польської Конституції,

а також виразно передбачає тривалість процесу

для зміни різних глав Основного Закону.

Щодо Румунії, коли мова йде про прийняття

міжнародних угод, закон передбачає поділ сфер

компетенції між обома палатами. Першою за

компетенцією в галузі міжнародних договорів

є та палата, чий законопроект був поданий пер�

шим. Крім того, міжнародні угоди та поправки

до Конституції повинні бути схвалені більшістю

в дві третини членів кожної палати, а всі можли�

ві розбіжності повинні бути вирішені на об’єд�

наному засіданні обох палат. В Словенії верхня

палата виключена з рішень про міжнародні

угоди, від можливості внесення поправок до

конституції і має обмежену роль в організації

референдумів.

Більш детальна інформація стосовно відно�

син між палатами, зокрема стосовно євроінте�

граційної  ролі, передбачена в процедурних пра�

вилах палат. Наприклад, правила чеської

Палати депутатів не містять рекомендацій про

проблеми в ЄС, а визначають тільки загальні

правила співпраці між палатами, включаючи

схвалення законодавства в Сенаті. В останнього

є 30 днів для того, щоби досягнути згоди про

будь�який законопроект, схвалений Палатою

депутатів. У Польщі задіяний схожий принцип.

Єдина різниця полягає у тому, що відбулось

повторне визначення ролі Комітету з євро�

пейських справ Сенату, який може звертатись

до інших комітетів у ході забезпечення законо�

давства, якщо будь�який законопроект стосу�

ється ЄС.

У Словенії процедури вирішення європейсь�

ких проблем концентруються на законодавчо�

виконавчому рівні. Верхній палаті відведена

пасивна консультативна роль у цьому процесі.

Крім того, не встановлено жодного терміну для

нижньої палати, щоби вона повідомляла верх�

ню палату про обговорення своїх рішень. У Ру�

мунії регламентом Палати депутатів передбаче�

но повноваження за Комітетом з посередництва

стосовно обговорення поправок до проектів,

раніше прийнятих будь�якою палатою. Постій�

не Бюро кожної палати призначає депутатів

і сенаторів у Комітет з посередництва, а їхня

згода заснована на рішенні більшістю голосів зі

спірних напрямків діяльності. У випадку, якщо

Комітет із посередництва не в змозі досягнути

згоди, тоді скликають пленарне засідання обох

палат, щоби залагодити непорозуміння. Регла�

мент Сенату передбачає, що його повноважен�

ня — ратифікація міжнародних угод, а також

забезпечення функціонування органів держави.

На підставі визначення функцій і повнова�

жень А. Лейпхарт класифікує палати у бікаме�

ральній системі як симетричні й асиметричні
[16, с. 205�206]. Симетричний вимір, на думку

А. Романюка [2, с. 207], означає, що законо�

давча влада парламенту рівномірно розподіле�

на між палатами. Асиметричність, навпаки,

означає, що владу сконцентровано у нижній

палаті парламенту. Менше третини країн з дво�

палатними законодавчими органами світу

належать, на думку М. Рассел [34], до симе�

тричних і, в основному, вони повністю наділе�

ні виборчими палатами. Та не всі виборні другі

палати мають однакові повноваження порів�

няно з нижніми — а лише близько половини.
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Крім того, не всі не безпосередньо вибрані,

проте й призначені палати мають менші пов�

новаження, ніж нижні палати (Канада — базо"
вий приклад призначеної верхньої палати, яка
формально має такі ж повноваження, як і вибра"
на нижня палата. Проте таку ситуацію зустрі"
чаємо вкрай рідко). Більшість других палат, які

не є безпосередньо обраними, належать до ка�

тегорій асиметричних систем. Якщо верхні

палати мають ті ж повноваження, що і нижні,

їх здатність забезпечувати функцію рефлектив�

ності поширюється за межі ефекту «охоло�

дження». Серед симетричних палат у країнах

Центральної та Східної Європи доцільно роз�

глядати лише Румунію.

Повноваження палат можуть набувати фор�

ми переконання або примусу. Друга палата

може використовувати потенціал переконання
шляхом консультацій, завдяки наявності мож�

ливості у вигляді прохання про повторний роз�

гляд будь�якого законопроекту або ж шляхом

загрози застосування формальних можливостей

у вигляді ветування рішень, проте в таких ви�

падках перша палата отримує вибір — співпрац�

ювати чи ні з другою палатою (Словенія, Поль�

ща). Потенціал примусу існує у випадку, коли

друга палата має офіційні повноваження для

того, щоб сказати «остаточне ні» будь�якому

прийнятому рішенню (Румунія, Чехія). (Потен"
ціал примусу ми розглядаємо як конституційні
повноваження, що, зокрема, можуть бути реалі"
зовані у формі законодавчого вето. Проте, примус
не обов’язково означає, що верхня палата вико"
ристає право вето і саме тому поєднує у собі фор"
мально"ймовірнісні (гіпотетичні) та реалізаційно"
фактичні (фактичне вето) виміри).

У таких випадках перша палата не наділена

вибором. У більшості випадків друга палата не

має примусової потужності: перша палата може

або ігнорувати її або після певного періоду ча�

су — скасувати. Друга палата, таким чином, по�

требує більш переконливого потенціалу, якщо

вона прагне впливати на результати державної

політики.

Композиція парламенту також пливає на здат�

ність обох палат виконувати свої функцій.

А. Лейпхарт класифікує композицію другої пала�

ти як таку, що збігається, або як таку, що несуміс�

на зі складом нижньої палати [16, с. 207–208].

З цього приводу ми наполягаємо на необхідності

використання категорії «композиційна сумісність
палат парламенту». Дана ідея походить від спо�

собів, за допомогою яких вибрані члени обох

палат. Базова композиція другої палати може

бути пов’язана з репрезентацією регіону (напри�

клад, у Федеративній Росії) або ж із політичними

переконаннями виборців. Бувають випадки,

коли спосіб обрання двох палат майже не відріз�

няється або практично ідентичний (Румунія).

В інших випадках задіяні різні методи (Білорусь,

Польща, Росія, Чехія). Крім того, можуть бути

використані вимоги представництва певних про�

шарків населення у верхніх палатах. Базовим

у даному випадку є досвід формування словенсь�

кого «професійного» Сенату.

Композиційна сумісність палат ефективно

визначає якість законотворчості крізь призму

повноважень обох палат парламентів і може

бути матеріалізована за допомогою індексу ви"
рівнювання повноважень палат. Це оцінювання

того, на скільки тісно співпрацюють між собою

палати з погляду їх партійної композиції. Якщо

та сама партія або коаліція партій контролює

більшість у обох палатах парламенту (мова йде

про урядові партії), то слід вважати, що відбу�

вається вирівнювання повноважень палат пар�

ламенту. Ми розраховуємо даний індекс у про�

міжку 1993–2010 рр. та виводимо серединну

особливість кореляції партійної композиції

нижніх і верхніх палат. З�поміж країн Централь�

ної та Східної Європи, в яких запроваджено

бікамералізм, ми знаходимо два перманентні

випадки спільного контролю більшості у різних

палатах однаковими партіями: мова йде про

Польщу та Румунію. В Чехії, переважно, різні

партії чи коаліції контролюють більшість у па�

латах парламенту. Білорусь, Словенію і Росію до

аналізу не включено, оскільки в них не реалізо�

вана процедура обрання сенаторів на підставі

прямого волевиявлення. 

У випадку Польщі мова йде про контрольну

долю місць таких партій: Громадянська
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Рік виборів, партія 1993, SLD 1997, AWS 2001, SLD�UP 2005, PiS 2007, PO

Верхня палата, місця 37 51 75 49 60

Нижня палата, місця 171 201 216 155 209

Верхня палата, % 37,0 51,0 75,0 49,0 60,0

Нижня палата, % 20,4 33,8 41,0 27,0 41,5

Таблиця 2. Представництво найбільших урядових партій у нижній і верхній палатах польського парламенту,
1993–2007 рр.
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Платформа, PO (2007 р.), Право і Справедли�

вість, PiS (2005 р.), Альянс Демократичних Лівих

+ Партія Праці, SLD�UP (2001 та 1993 рр.), Солі�

дарність, AWS (1997 р.). 

У випадку Румунії ситуація така: альянс

Соціал�демократична партія — Консервативна

Партія, PSD�PC (2008 р.), Демократично�лібе�

ральна партія, PNL (2004 р.), Соціал�демокра�

тична партія, PSD (2000 р.), Демократична кон�

венція Румунії, CDR (1996 р.).
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Таблиця 3. Представництво найбільших урядових партій у нижній і верхній палатах румунського парламенту,
1993–2007 рр.

Рік виборів, партія 1996, CDR 2000, PSD 2004, PNL 2008, PSD�PC

Верхня палата, місця 53 65 49 49

Нижня палата, місця 122 155 105 110

Верхня палата, % 38,7 47,4 35,8 35,8

Нижня палата, % 30,2 36,6 31,5 33,1

Наступним елементом, що зачіпає повнова�

ження та функції верхніх палат, є політична
воля. Формальні важелі можуть бути необхід�

ними, проте недостатніми, якщо друга палата

впливає на результати державної політики.

Політична воля потрібна для того, щоб була

можливість використовувати ці повноваження.

Вибори можуть бути достатнім фактором, щоб

виникла воля, необхідна для позиціонування

палати в сенсі міри, яку встановлено згідно з її

повноваженнями. Центральноєвропейські се�

нати підготовлені здійснювати повноваження,

покладені на них. Проте суттєві ліміти визна�

чено невиборчим характером верхніх палат

(Білорусь, Росія, Словенія): внаслідок відсут�

ності політичної волі вони неповною мірою

виконують передбачені повноваження. Оче�

видно, виникає невідповідність, наприклад, між

повноваженнями Національної Ради у Слове�

нії і готовністю її сенаторів виконувати повно�

важення.

На підставі врахування різних категорій, які

описують еквівалентність, рівність, ролі та

функції верхніх палат, розроблено механізм

дослідження повноважень палат на підставі

апробації модифікованої типології «симетрії"
асиметрії», розробленої С. Паттерсоном та

Е. Муганом [25]. Відносна дисперсія влади між

палатами розглянута з погляду конституційних

повноважень і функцій кожної з них. С. Пат�

терсон і Е. Муган описали фактори, що вплива�

ють на виконання ролей верхніх палат: сила

парламентської більшості в палатах; законодав�

ча влада (або стратегічний простір); внутрішня

структура палати (партійна структура та струк�

тура комітетів). Ці фактори постійно зміцню�

ють один одного.

В даному випадку ми намагаємось дещо ви�

світлити оціночні питання з площини діяльно�

сті верхніх палат. Це зроблено саме тому, що

більшість досліджень парламентів концентру�

ється на аналізі нижніх палат, тоді коли роль

верхніх палат вважають несуттєвою темою до�

слідницьких завдань фахівців у галузі законодав�

чого процесу. Тому ми прагнемо заповнити цей

проміжок досліджень і стверджуємо, що причи�

на формальних або неформальних інституціо�

нальних змін у відносинах між двома палатами

залежить від партійної структуризації парла�

ментів. Беремо до уваги підхід, запропонований

Р. Скалі, в якому зазначено, що відносини між

першою і другою палатами у будь�якій парла�

ментській системі не можуть бути зрозумілі як

аспекти, відокремлені від виконавчо�законо�

давчих відносин. Р. Скалі ідентифікує три клю�

чові чинники, що визначають відносини між

палатами парламенту: 1) формальна прерогати�

ва надається нижній палаті, яка у випадку силь�

ної асиметрії у формальних відносинах взагалі

підриває роль верхніх палат; 2) партійні стосун�

ки, особливо партійний баланс; 3) партійна

єдність, що визначає, до якої міри здійснені об�

межені повноваження впливу на стратегічний

процес, надані верхній палаті [35].

У наступній таблиці запропоновано огляд

двопалатності в країнах Центральної Європи,

оцінено їх фактичну асиметрію. Серед країн

регіону тільки румунський Сенат прокласифі�

ковано як такий, що має низьку асиметрію

і внаслідок цього є рівним нижній палаті. На

іншому боці континууму — словенські та поль�

ські палати, класифіковані як підлеглі (підпо�

рядковані, субординовані). Стосовно Сенату

в Чехії використано категорію, яка підкреслює

його консультативні функції.

Асиметрія повноважень між двома палатами

парламентів – вирішальний аспект обговорень

з приводу реформування чи скасування верхніх

палат. Зокрема, в Чехії Сенат критикують за

значну тривалість його існування, а деякі кри�



тичні спроби взагалі закликають до скасування

верхньої палати або до реструктуризації її

в палату регіонального представництва [35].

Головною слабкістю Сенату є той факт, що він

не схвалює державного бюджету. В останні роки

це змусило деяких сенаторів, часто колишніх

мерів, що вибрані в одномандатних виборчих

округах за їхні обіцянки поліпшити інфраструк�

туру районів, шукати неофіційні канали впливу

на структуру державного бюджету. Професій�

ний склад чеського Сенату змінився від почат�

кового набору експертів, інтелектуалів та диси�

дентів, яких розглядали як гарантів демократії

в Чехії, до мерів, лікарів та інших людей, які

вирізнились у своїх виборчих округах. Схожі

дебати стосуються і польського Сенату: асимет�

рія між чеськими палатами лише трохи нижча,

ніж асиметрія між їх польськими аналогами.
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Таблиця 4. Асиметрія конституційних повноважень верхніх палат національних парламентів країн Централь<
ної Європи

З"поміж інших країн ЄС класифікація асиметрії верхніх палат працює таким чином: 1) коеквівалентні — італійський
Сенат; 2) коеквівалентні з певними обмеженнями — бельгійський Сенат; 3) обмежених виконавчих повноважень — німецький
Бундесрат; 4) консультативні — нідерландська Верхня Палата, австрійський Бундесрат; 5) субординовані — британська
Палата Лордів, французький Сенат, ірландський Сенат, іспанський Сенат.

Низька асиметрія      Висока асиметрія

Коеквівалентні
Коеквівалентні

з обмеженнями

Обмежені виконавчі

повноваження, вето

Консультативний

характер

Підлеглий характер

(субординованість)

Румунський

Сенат
– –

Чеський

Сенат

Польський

Сенат

– – – –
Словенська

Національна Рада

Румунський парламент також вважають нее�

фективним бікамеральним органом, бо дві пала�

ти наділені схожими повноваженнями. Сенат не

представляє часткових інтересів, тексти законів

повинні бути схвалені обома палатами. Цю норму

змінено Конституційною реформою в 2003 р.,

яка розділила порядок зв’язків між палатами. На

відміну від румунського Сенату, словенська

Національна Рада є конституційним представни�

ком соціальних, професійних і місцевих груп,

роботодавців, службовців, фермерів, ремісників,

торговців і т.д. Та попри це, її характер як факт

виокремлення другої палати оскаржують деякі

дослідники, наприклад Дж. Кісела [14].

Більш поглиблений аналіз повноважень

верхніх палат повинен враховувати і міркування

з приводу всіх, перелічених вище, маркерів їх

сили: симетричності�асиметричності, еквіва�

лентності�нееквівалентності, а також рівності�

нерівності. Для цього доцільно звернутись до

поняття субординованості палат. Субординова�

ність верхніх палат парламентів – це взаємовід�

носини між двома палатами парламенту, оціне�

ні згідно із критеріями: 1) як нижня палата

поводиться з відхиленням законів у верхній

палаті; 2) чи уряд у парламентських і змішаних

системах відповідальний винятково перед

нижньою палатою; 3) повноваження верхньої

палати до нижньої.

У Чехії Сенат субординований. Якщо Палата

Депутатів розпущена, то Сенат відповідальний

за прийняття заходів у справах, які не можуть

бути відстрочені та вимагають ухвалення. Про�

те, згідно зі статтею 10 Конституції Чехії [13],

Сенат не може вживати законодавчих заходів

щодо питань конституції, державного бюджету,

державного боргу, виборчого права та міжна�

родних угод. Цікаво й те, що лише уряд пропо�

нує законодавчі ініціативи Сенату, і лише його

голова, Президент і Прем’єр�міністр можуть

підписати акти верхньої палати, щоби вони

були обнародувані як закони. Законодавчі іні�

ціативи Сенату повинна схвалити Палата Депу�

татів на своїй першій сесії. Якщо вона не робить

цього, ініціативи втрачають законну силу. Уряд

відповідальний лише перед Палатою Депутатів і

повинен звітувати перед нею за 30 днів після

свого призначення відповідно до процедури

вотуму довіри. Якщо кабінет нездатний отрима�

ти довіру нижньої палати, глава держави на

пропозицію голови Палати Депутатів повинен

призначити кандидатуру нового прем’єр�міні�

стра.

У Польщі Сенат також субординований.

Якщо повноваження Сейму скорочені, то ско�

рочують повноваження і Сенату. Крім того,

передбачена процедура, за якою в разі неспро�

можності Президента виконувати свої обов’яз�

ки, його повноваження переходять до Маршала

Сейму. Прем’єр�міністр у процесі формування

урядового кабінету представляє програму і про�

ходить процедуру вотуму довіри перед Сеймом.

Усі законопроекти пропонує Сейм. Якщо зако�

нопроект пройшов успішне читання у Сеймі,
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він повинен бути поданий у Сенат. Негативне

рішення останнього (в тому числі і внесення

поправки), повинне бути розглянуте у Сеймі, крім

випадків, коли останній відхиляє його абсолют�

ною більшістю голосів. Схожа практика характер�

на для словенського випадку бікамералізму [13].

Лише у Румунії Сенат не є субординованим.

Кандидатуру Прем’єр�міністра, міністрів і про�

граму уряду обговорюють на об’єднаній сесії

двох палат парламенту. Вотум недовіри теж

належить до компетенції об’єднаного засідання.

Відповідно, уряд може бути розпущений після

консультацій Президента зі спікерами двох

палат. Це означає, що кабінет відповідальний

перед ними, проте жодна палата не має спеці�

альних властивостей. Законопроекти можуть

вноситись у будь�якій із палат, при цьому ініціа�

тиви, пройдені однією палатою, повинні бути

відправлені в іншу. Якщо проект відхиляють

у палаті, яка приймає остаточне рішення щодо

закону, його надсилають палаті, яка його ініцію�

вала, на доопрацювання. При цьому наступне

відхилення законопроекту є завершальним.

Якщо ж палати парламенту подали законопро�

ект або пропозицію в різних формулюваннях,

президенти обох палат повинні ініціювати про�

цедуру медіації у паритетному комітеті парла�

менту. У випадку, коли згода не може бути

досягнута в комітеті, або хоча б одна палата не

схвалила запиту комітету, законопроект пропо�

нується для дебатів на об’єднаній сесії Палати

Депутатів і Сенату: в цьому випадку завершаль�

ний текст приймають голосами більшості [13].

Загалом отримуємо очевидні висновки: 

1. З�поміж країн Центральної і Східної Євро�

пи в жодній системі не використана абсо�

лютно сильна модель двопалатності. Най�

сильнішими повноваженнями наділено

румунський Сенат; найслабшими – пала�

ти Польщі та Словенії; 

2. Формальні прерогативи передбачено ниж�

нім палатам, які у випадку сильної асиметрії

повноважень знижують роль верхніх палат;

3. Партійні відносини, зокрема партійні ба�

ланс та єдність, визначають, до якої міри

здійснення обмежених повноважень перед�

бачено за верхніми палатами, тому вони та�

кож визначають і стратегічний процес.

4. Доцільно визначати та використовувати

різні комбінації повноважень і функцій

палат. На підставі цього можна отримати

цілісну картину їх характеристик і особли�

востей, яка може бути використана як ана�

логічна ідеї А. Лейпхарта про те, що силь�

на двопалатна система існує тоді, коли дві

палати симетричні щодо своїх повнова�

жень й інконгруентні (рівномірні) стосов�

но членства [16, с. 211–213].
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У статті розглянута необхідність концепту"
ального переходу від сировинної економіки до еконо"
міки управління знаннями. Запропоновано деталізо"
вану структуру обліку та аудиту нематеріальних
активів, які є базовою економічною одиницею інте"
лектуально"інформаційних технологій. 

Ключові слова: економіка управління знання�

ми, нематеріальні активи (НМА), облік, аудит.

В статье рассмотрена необходимость кон"
цептуального перехода от сырьевой экономики
к экономике управления знаниями. Предложена
детализированная структура учета и аудита
нематериальных активов, которые являются
базовой экономической единицей интеллекту"
ально"информационных технологий.

Ключевые слова: экономика управления зна�

ниями, нематериальные активы, учет, аудит.

In the article the necessity of conceptual transition
of economy isconsidered from raw material to the eco"
nomy of management an intellect. The gone into deta"
il structure of account and audit of immaterial assets
which are base unit of such transition is offered.

Key words: economy of management an intellect,

intangibl eassets, account, audit.

Становлення і розвиток глобального інфор�

маційного суспільства було і залишається однією

із причин кризових явищ у сировинно спрямо�

ваній економіці України. Сьогодні перед вітчиз�

няними політиками, вченими, представниками

бізнесу постало дуже важливе завдання пошуку

принципово нової моделі національного еконо�

мічного розвитку, яка повинна відповідати

викликам сучасним світовим реаліям.

Основною лінією політики реалізації такої

моделі має стати концептуальна реформація

всього економічного життя країни. Автор вба�

чає основною метою таких реформ перехід від

сировинної економіки до економіки управління

знаннями.

Економіка управління знаннями — це економі�

ка, яка основним напрямом своєї діяльності ви�

значає виготовлення та продаж спеціалізовних

знань (у межах держави та за кордон), оформлених

в інтелектуально�інформаційні моделі та системи. 

Проблематика фундаментального реформу�

вання економічної системи має розглядатися як

в макро�, так і в мікроекономічних площинах.

В Україні у великому обсязі представлені фун�

даментальні наукові праці, які розглядають дану

проблематику глобально та в макроекономічній

площині. Роботи ж, які пропонують деталізова�

ну (крок за кроком) стратегію на мікроеконо�

мічному рівні — представлені в значно меншому

(недостатньому для практичної бази реформу�

вання економіки) обсязі. 

В даній статті автор, спираючись на власний

практичний досвід роботи та систематизацію

теоретичних напрацювань вітчизняних та за�

кордонних учених, українські та міжнародні

стандарти, пропонує окреслити один із кроків

вищеозначеної стратегії, який має допомогти

вирішити ряд завдань якісного вітчизняного

внутрішньобізнесового реформування. 

На нашу думку, спираючись на світову та

українську економічну практику, варто викорис�

товувати в якості первинної економіко�право�

вої одиниці виміру інтелектуальних та інформа�

ційних ресурсів нематеріальні активи.

Нормативне регулювання роботи з немате�

ріальними активами здійснюється на основі

міжнародних та українських стандартів, осно�

вою яких є (відповідно) Міжнародний стандарт

бухгалтерського обліку №38 та Положення

(стандарт) бухгалтерського обліку №8. Міжна�

родні та українські стандарти мають певні від�

мінності у визначенні змісту, складу та принци�

пів роботи з НМА, але, по суті, вони практично

подібні. Таку ж паралель можна провести між

підприємницьким та фінансово�кредитним

секторами у нормативному регулюванні роботи

з НМА.

Нормативні державні вітчизняні стандарти

регулюють бухгалтерський, фінансовий, подат�

ковий облік та аудит НМА. Слід зауважити, що

законодавтво в Україні (як і в інших країнах та

у Міжнародних стандартах) до кінця не опра�

цьоване. Про це свідчать вітчизняні (закордон�

ні) вчені та представники бізнесу. 

В Україні ситуація з НМА набула особливого

значення, оскільки представникам бізнесу (бух�

галтерам, фінансистам, директорам) без сторо�

ньої допомоги спеціалізованих фірм (якість

роботи яких також викликає сумніви) розібра�

тись зі специфікою обліку та аудиту НМА прак�
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тично неможливо (уповноважені державні орга�

ни неспроможні дати вичерпні відповіді,

оскільки саме законодавство із НМА прописано

вкрай заплутано та незрозуміло).

Необхідно додати, що теорія та практика

ведення управлінського обліку, організаційного

та комерційного управління НМА практично

ніким не розроблена. Відтак, коли головний

інструмент розвитку, яким по суті є НМА в роз�

винутих країнах (60–80% статутного капіталу),

в Україні практично не представлений (2–5%

відповідно). 

Крім того, перше, з чим стикається представ�

ник бізнесу, це — необхідність плати (оподатку�

вання) за новий актив (НМА). Не знаючи слаб�

ких та сильних сторін НМА, не вміючи грамотно

їх облікувати та провести аудит, підприємець

відмовляється від них, оскільки вони стають

зайвим податковим тягарем та вимагають додат�

кового інвестування, що випливає з необхідно�

сті навчання спеціалізованого персоналу або

наймання спеціалізованих фірм, які зможуть

професійно провести увесь надзвичайно склад�

ний процес управління НМА: вивчення великої

законодавчої бази (регламентуючих норм) робо�

ти з НМА; організаційну підготовку до систем�

ної роботи з НМА; віднайдення власних НМА;

забезпечення НМА супровідною первинною

документацією; систематизація НМА; внесення

НМА на бухгалтерський, фінансовий, податко�

вий, управлінський облік; фінансове, організа�

ційне і (на думку автора, найбільш важливе)

комерційне управління НМА. 

Автор переконаний, що, окрім створення

сприятливих норм в оподаткуванні НМА, держа�

ва повинна структурувати вже існуюче норма�

тивне регулювання роботи з НМА, чітко пропи�

савши його в одному нормативному документі,

який може бути представлений у формі методич�

них роз’яснень.

НМА мають функції як фінансового, так

і організаційного розвитку. По суті, прийняття

рішення про роботу з НМА відкриває для бізне�

су не тільки великі фінансові можливості (зна�

ходження прихованих активів та капіталізація,

амортизаційні привілеї тощо). 

Рішення працювати та управляти НМА пере�

водить бізнес у площину інтелектуально�інфор�

маційних технологій, що не може істотно не

відобразитись як на внутрішній структурі бізнесу

(виникнення «Мозкового центру»), так і на поси�

ленні всього спектра його зовнішнього впливу. 

В першу чергу, це відбувається через збіль�

шення іміджу компанії (що також є НМА і може

додатково капіталізувати бізнес), яка викори�

стовує методи інноваційного бізнесу. Відтак,

посилюється комерційне управління, відбу�

вається якісний прорив в інвестиційній політи�

ці: істотно виростає інвестиційна привабли�

вість, бізнес починає власні пошуки ефектив�

них інвестиційних проектів. 

У даній статті ми зупиняємось на основних

аспектах принципів бухгалтерського обліку та

аудиті роботи з НМА на підприємствах України.

Автор наводить синтез обов’язкових вимог нор�

мативних державних регулюючих документів

з роботи з НМА та наповнює їх напрацювання�

ми вчених (власними розробками), які їм не

суперечать (можуть бути ефективно використа�

ні при практичній роботі з НМА та враховані

при реформуванні законодавства за даним

напрямом).

Тематично робота з НМА розкрита у трьох

частинах: загальні методи обліку НМА, загальні

методи аудиту НМА, облік та аудит окремих НМА. 

І. Загальні методи обліку НМА

Облік НМА складається з двох етапів: підго�

товка НМА до постановки на облік; облікові

операції з НМА.

Підготовка НМА до постановки на облік

Керівництво підприємства має прийняти рі�

шення про активізацію роботи з НМА (всі етапи

супроводжуються відповідними наказами та

розпорядженнями). Іде пошук (навчання) спе�

ціалістів з роботи з НМА. Виділяються (створю�

ються) організаційні та фінансові ресурси для

максимального сприяння всього процесу робо�

ти з НМА. Спеціалісти, відповідальні з роботу

з НМА, організують її в три етапи:

1) вивчають нормативні вимоги щодо виз�

нання (невизнання) активів такими, що можна

віднести до НМА та весь спектр універсальних

вимог і особливостей роботи та управління

НМА;

2) розробляють завдання всім уповноваже�

ним, керівникам відділами (окремим спеціалі�

стам) щодо пошуку в їхній сфері відповідально�

сті та компетенції НМА. Результатом має стати

формування останніми відповідних списків.

Важливо зауважити, що до кожного окремого

НМА додається (створюється, купується) пер�

винна документація;

3) списки потенційних НМА підприємства до�

повнюються інформацією з розрахунку вартості

кожного окремого НМА за такою градацією: спо�

сіб отримання НМА (створені, отримані, обміня�

ні, внесені до статутного капіталу); індивідуальна

характеристика НМА (можливість ідентифікува�

ти, можливість відібрати від підприємства (прода�

ти, обміняти), термін корисного використання,

можливість прорахувати потенційно очікуваний

економічний ефект). Розрахунки вартості НМА

мають бути обгрунтовані, першочергово врахо�

вуючи термін очікуваного використання та

потенційно очікуваний економічних ефект.
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Облікові операції з НМА

НМА може обліковуватись у бухгалтерському,

фінансовому, податковому, управлінському облі�

ках. Необхідно зауважити, що кожна операція

з НМА повинна мати повний необхідний доку�

ментальний супровід як для фінансової звітності,

так і для організаційних потреб. Більшість вну�

трішніх наказів та документних бланків при робо�

ті з НМА мають універсальний характер, але ряд

НМА (наприклад: незавершені капітальні інвес�

тиції, гудвіл та ін.) мають свою унікальну специфі�

ку. Відповідно, вкрай необхідний документальний

супровід, що враховуватиме таку специфіку.

Перша облікова дія з НМА – постановка

його на облік. Для цього необхідний увесь ком�

плекс інформації, наведений у підготовчому

етапі до постановки на облік (див. вище). 

Після цього обирається спосіб амортизації,

виходячи із способу отримання та індивідуаль�

них характеристик НМА (необхідний прораху�

нок варіантів для одержання максимальної

вигоди при оподаткуванні).

Облікові дії НМА (після постановки НМА на

облік) мають реально відображати: рух (напри�

клад, обмін або продаж), зміну якостей (напри�

клад, моральне старіння), зміну інших умов

(виникнення великого попиту на ринку), які

впливають на вартість та специфіку обліку НМА:

(наприклад: дооцінка (уцінка), вибуття та ін).

ІІ. Загальні методи аудиту НМА

Аудит НМА може здійснюватись: власними

силами, із залученням зовнішніх спеціалістів,

ревізійними органами. Аудит НМА дублює

облік НМА. Але аудит НМА дозволяє побачити

комплексно та деталізовано всю створену

систему НМА підприємства, виявити системні

та окремі помилки при роботі з НМА, дозволяє

опрацювати більш ефективні методи не тільки

роботи, але і управління НМА (наприклад,

відредагувати кадрову політику у роботі спеціа�

лістів, зайнятих НМА). 

Одним із найбільших плюсів аудиту НМА

є можливість знаходження «щілин» у законо�

давстві, що регулює НМА (максимізації ефек�

тивності бізнесу), унебезпечення ризиків ре�

візій. Також важливим плюсом аудиту НМА

є постійне системне знаходження новостворе�

них НМА, регулювання їх максимально ефек�

тивного спрямування (наприклад, капіталіза�

ція). Аудит НМА також дозволяє виявити ті

НМА, які є зайвим тягарем. Відповідно, з’яв�

ляється можливість продажу таких НМА заці�

кавленим покупцям. 

ІІІ. Облік та аудит окремих НМА

Всі НМА можна умовно розподілити на три

групи з відповідним присвоюваним номером

рахунка в балансі: всі права — №12, незаверше�

ні капітальні інвестиції — №15, гудвіл — №19.

Права користування природними ресурсами:

право користування надрами; право користу�

вання іншим ресурсом природного середовища;

право користування геологічною інформацією

про природне середовище; право користуван�

ня іншою інформацією про природне середови�

ще та ін.

2. Права користування майном: право кори�

стування земельною ділянкою; право користу�

вання будівлею; право оренди приміщення та ін.

3. Права на комерційні позначення: право на

торговельну марку; право на знак; право на най�

менування та ін.

4. Права на об’єкти промислової власності:

право на винахід; право на корисну модель;

право на промисловий зразок; право на сорт

рослини; право на породу тварини; право на дію

з інтегральною мікросхемою; право на комер�

ційну таємницю; право захисту від недобросо�

вісної конкуренції та ін.

5. Авторське право та суміжні з ним права:

право на твір; право на програму; право компі�

ляції; право організації віщання; право власно�

сті на науково�технічну інформацію та ін.

6. Незавершені капітальні інвестиції в НМА:

витрати на НДДКР; інші витрати на НМА.

7. Інші нематеріальні активи: право прова�

дження діяльності; право використання приві�

лею та ін.

8. Гудвіл: знання співробітників; корпоратив�

на культура; стосунки з постачальниками; сто�

сунки з клієнтами; навчений персонал; управ�

лінські здібності; домінуюча позиція на ринку

продукції (робіт, послуг); нові технології та ін.

Підбиваючи підсумки, необхідно зазначити,

що в умовах глобалізації для переходу України

на якісно новий рівень економічного розвитку

необхідна принципово нова концепція (страте�

гічна модель) такого переходу. 

Основою розробки названої концепції може

стати формування в нашій країні економіки управ�

ління знаннями, яке відповідає вимогам нового

інформаційного суспільства і активно впливає на

політику управління його економічним життям. 

Економіка управління знаннями, в свою чер�

гу, має грунтуватися на докорінному реформу�

ванні бізнесу, переведенні його на принципи

управління інтелектуально�інформаційними

технологіями. 

Економічно�правовою одиницею новітньої

економіки має виступити всесвітньо відома та

визнана категорія розвитку — НМА. А доопрац�

ювання теорії та практичних особливостей

роботи та управління з НМА, на нашу думку,

є першочерговим сьогоденним завданням полі�

тики, науки та бізнесу.

«О
С

В
ІТ

А
 Р

Е
ГІ

О
Н

У
» 

№
4

, 
2

0
1

0

190



СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Андреев В. Д. Практический аудит: практиче�

ская помощь. — М.: Экономика. — 1994. — 174 с.

2. Бакшинскас В. Ю., Николаева С. А., Скапенкер
М. Ю. Нематериальные активы: правовое регулиро�

вание, учет, налогообложение. — М.: Аналитика. —

Пресс. — 1998. — 1 с.

3. Блей Джон. Европейский бухгалтерский учет. —

М.: 1997. — 400 с. 

4. Використання персональних ЕОМ в інтеграль�

них АСУ // Зб. наук. пр. HBO «Центросистем». — К. —

1998. — 3 с.

5. Восходова А. Н., Тимофеева А. В. Осознание

АРМ бухгалтера // Бухгалтерский учет. — 1998. —

№ 1. — с. 28–30.

6. Голов С. Ф. Учет хозяйственных операций по

новому Плану счетов // Бухгалтерский учет и аудит. —

№10. — 1999. — с. 3–29.

7. Дубров A. M. Многомерные статистические

методы // Финансы и статистика. — 1998. — 352 с.

8. Елисеева И. И., Терехов А. А. Статистические

методы в аудите // Финансы и статистика. — 1998. —

176 с.

9. 3авгородний В. П. Автоматизация бухгалтерско�

го учета, контроля, анализа и аудита. — К. : А.С.К. —

1998. — 768 с.

10. Крылова Т. Б. Что такое НА // Бухгалтерский

учет. — 1992. — №7. — с. 33.

11. Лопатина В. М. Оценка стоимости объектов

промышленной и другой интеллектуальнойсоб�

ственности, расчет размера уставного капитала,

который формируется объектами нематериальных

активов // Методические рекомендации. — М. —

А/В ВНПЕТО. — 1993. — 43 с.

12. Міжународні стандарти бухгалтерського облі�

ку // Перекл. з англ. за ред. Голова С. Ф. — К. —

Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів Укра�

їни. — 2000. — 1272 с.

13. Об оценке нематериальных активов // Ки�

тай. — 1995. — 350 с.

14. Петрік О. А. Аудит в Україні за 1995 рік: теорія

і практика // Бухгалтерський облік і аудит. — 1995. —

№10. — с. 24–28.

15. Солодов А. К. Рынок: контроль и аудит. Вопрос

теории и техники // Воронеж. — 1993. — 156 с.

16. Сунь Линь. Методика оценки стоимости

объектов нематериальных активов // Сборник Киев�

ского национального университета им. Тараса Шев�

ченко. Экономика. — 2000. — №41. — с. 56–59.

17. Экономико�математические методы и при�

кладные модели // Под ред. Федосеева В. В. — М. —

ЮНИТИ. — 1999. — 391 с.

18. Handbook CICA.toronto, CICA — Volume 2.

Intelnatioanal Federation of Accontants. Toronto, Can�

ada. — 1996. — 644 p.

19. Millschamp A. Audsting: A complete coursetext.

5�th ed. — London :DP Publication Ltd. — 1990. — 514 p.

191

Р
о

зд
іл

 V
ІІІ

 «
П

О
Л

ІТ
И

Ч
Н

І П
Р

О
Б

Л
Е

М
И

 М
ІЖ

Н
А

Р
О

Д
Н

И
Х

 С
И

С
Т

Е
М

 Т
А

 Г
Л

О
Б

А
Л

Ь
Н

О
ГО

 Р
О

З
В

И
Т

К
У

»



Стаття присвячена вивченню Івано"Франків"
ської обласної газети «Галичина» як документа. Дос"
ліджуються основні елементи та динаміка розвитку
змістово"графічної моделі видання за роки існування.
Підкреслюється можливість використання аналізу
періодичного видання як документа для навчання
майбутніх журналістів та документознавців. 

Ключові слова: журналістика, документоз�
навство, газета, змістово�графічна модель

Статья посвящена изучению Ивано"Франков"
ской областной газеты «Галичина» как докумен"
та. Исследуются основные элементы и динамика
развития содержательно"графической модели
издания за годы существования. Подчеркивается
возможность использования анализа периодиче"
ского издания как документа для учебы будущих
журналистов и документоведов.

Ключевые слова: журналистика, документове�
дение, газета, содержательно�графическая модель.

This article is devoted to the examining of the Iva"
no"Frankivsk regional newspaper «Galychyna» as a
document. The basic elements of the edition and the
development dynamics of its semantic graphic model
are examined. Attention is accented to the opportunity
of the newspaper as a document examining for future
journalists and scientists of documentation teaching.

Key words: journalistic, scientific discipline of
documentation, newspaper, semantic graphic model.

Газета є об’єктом вивчення двох напрямків
соціально�комунікативних наук — журналістики
та документознавства. Тож під час викладання
фахових дисциплін для майбутніх журналістів та
курсу «Засоби масової інформації» для студентів
спеціальності «Документознавство та інформацій�
на діяльність» важливо розглядати газету з позиції
і журналістики, і документознавства. Зазвичай під
час підготовки майбутніх фахівців акценти зміщу�
ються у бік спеціальності, за якою навчаються сту�
денти. Зокрема, документознавці здебільшого
вивчають документаційні характеристики друко�
ваних видань, приділяючи менше уваги змістовому
та графічному оформленню газети, у чому добре
орієнтуються студенти спеціальностей «Журналі�
стика» та «Видавнича справа». Однак, на нашу
думку, для студентів усіх названих спеціальностей
важливо дати практичні навички аналізу газети
і як засобу масової інформації, і як документа. 

Тому метою даної статті є дослідження особ�
ливостей змістово�графічної концепції друко�
ваного видання як документа. Подібні принци�
пи аналізу пропонується використовувати під
час практичних занять, для самостійної та нау�
ково�дослідної роботи студентів згаданих спе�
ціальностей. Оскільки питання аналізу місцевої
преси як документа залишається маловивче�
ним, виникла потреба у дослідженні Івано�
Франківської обласної газети «Галичина».

Для досягнення мети ставимо такі завдання:
розглянути особливості обласної газети як до�
кумента та проаналізувати змістово�графічну
модель обласної газети на прикладі «Галичини».
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Документознавчий аспект періодичної преси
розглядають Н. Кушнаренко, В. Іванов, М. Кірса�
нова, Т. Семистяга. Зокрема, Н. Кушнаренко виз�
начає газету як періодичний опублікований доку�
мент, що складається з випусків (номерів), які
виходять через певні проміжки часу і містять офі�
ційні матеріали, оперативну інформацію, статті
з актуальних суспільно�політичних, виробничих,
наукових питань та літературні твори і рекламну
інформацію [6]. Професор В. Іванов подає методи
аналізу документів. Він наголошує, що дослідник,
отримавши документ, перш за все має скласти
загальне уявлення про нього, подивитися, який
контекст документа, з якою метою він був створе�
ний, виявити надійність та достовірність зафіксо�
ваних у документі даних, дізнатися, який резо�
нанс мав цей документ, який його фактичний
і оціночний зміст тощо [5]. З традиційних методів
Іванов виділяє внутрішній та зовнішній аналіз.
Зовнішній аналіз дає можливість зробити виснов�
ки щодо історичних обставин, у яких створювався
документ, його справжніх мотивів, дозволяє пере�
вірити надійність та достовірність документа,
тобто зовнішній аналіз розглядає документ як еле�
мент у системі суспільних відносин. Тому з його
допомогою можна зробити висновки щодо того,
наскільки важливий той елемент та яку роль він
відіграв. Внутрішній — це аналіз самого змісту
документа. Він допомагає за особливостями
стилю знайти його автора, якщо це потрібно, ви�
вчити співвідношення різних елементів тексту,
модальність документа, ставлення його автора до
теми та інше [5]. У нашому розумінні поєднання
внутрішнього та зовнішнього аналізів якраз і дає
змогу дослідити змістово�графічну модель газети.

Для того, щоб здійснити повноцінний аналіз
газети, варто для початку з’ясувати, які характерні
ознаки їй притаманні. Газета належить до тех�
нічного класу засобів масової комунікації. Згідно
зі стандартом, газетне видання — це видання
у вигляді одного чи декількох аркушів друковано�
го матеріалу встановленого формату, видавничо�
пристосованого до специфіки даного періодично�
го видання [1]. М. Тимошик зауважує: «Поняття
обсягу, як і формату видання, криється в його кіль�
кісній характеристиці. Найперша — це кількість
сторінок або колонок» [8]. Формат газети стано�
вить від А2 до А4. Текст у газеті розміщується
колонками, текстові форми, як правило, невеликі
за обсягом. Випуски газети однаково оформлені,
мають номер та дату виходу і, як правило, однако�
вий обсяг та формат. Кількість номерів протягом
року є однаковою. Кожний номер складається
з постійних комунікативних реквізитів: назви,
надзаголовків, підзаголовків, числа, місяця, року. 

Газета містить текстову інформацію, яка відобра�
жає теперішні події сьогодення та факти повсяк�
денного життя. Вона забезпечує безперервне інфор�
мування про те, що відбувається в даний момент.

Спеціалізовані газети класифікуються за
читацькою адресою (професіональні, адресова�
ні спеціалістам різних кваліфікацій, партійні
й інші) та тематичним направленням і читаць�
ким призначенням (з питань культури, літера�
тури та мистецтва, релігійні, рекламні, для від�
починку, для дітей і підлітків). За видавцем
(засновником) виділяють газети: державні,
партійні, профспілкові, кооперативні, комер�
ційних організацій та інші. За часом випуску
газети бувають ранкові та вечірні. За матеріаль�
ною конструкцією газета — це не тільки окре�
мий номер та випуск, а комплект — група номе�
рів, що виходять за певний період: місяць,
квартал чи рік. Кожний номер газети — це її
обличчя, яке містить різноманітну інформацію,
має свій стиль, верстку та оформлення [6].

Велике місце у газеті займають ілюстрації —
схеми, фотографії, рисунки та інше. Вони є сут�
тєвими елементами видання. Ілюстрації вико�
ристовуються для підтримки тексту, пояснення
та доповнення певних його елементів, а також
для зацікавлення та донесення до читача змісту
певної інформації. Кількість читачів газети за�
лежить, насамперед, від її тематики та графіч�
ного оформлення.

Суттєвою ознакою газети є її тип. За стан"
дартами, наведеними у статистичному збірни"
ку Книжкової палати України «Друк України»,
в основі типологічного поділу видань лежать  тема"
тичні розділи, читацький інтерес та  сфера розпов"
сюдження. Відповідно складається і класифікація
друкованих засобів масової інформації: універсальні,
спеціалізовані; з певною читацькою адресою; загаль"
нодержавні, регіональні, місцеві, рекламно"інформа"
ційні [2]. Такий же поділ зустрічаємо і в класифіка"
ції документів Н. Кушнаренко за місцем виникнення:
місцеві (обласні, міські, районні, корпоративні —
виходять та розповсюджуються в межах підприєм"
ства чи закладу), регіональні, загальнонаціональні
(всеукраїнські) та іноземні (закордонні) [6].

Відповідно до цього поділу, газета «Галичина»
за місцем виникнення є місцевою, яка розповсюджу"
ється на географічну територію Івано"Франківщи"
ни. Згідно з класифікацією Н. Кушнаренко за
інформаційною складовою [6], «Галичина» є тек�
стовим та двовимірним, людино� та машиночи�
таним, візуальним і тактильним, опублікованим
та вторинним, друкованим та електронним доку�
ментом. За матеріальною складовою видання
є паперовим і таким, що складається з аркушів.
За часом появи у світ воно є копією вихідного
оригіналу, який пройшов редакційно�видавничу
обробку, підписаний до друку та підготовлений до
здачі для виготовлення друкованої чи електрон�
ної форми. У процесі розмноження оригіналу
створюється визначена кількість примірників,
тобто копії оригіналу. Тижневий наклад «Галичи�
ни» — 91 тисяча примірників.
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Загалом, «Галичина» — це періодичний опу�
блікований документ, що складається з випусків
(номерів), які виходять тричі на тиждень і містять
офіційні матеріали, оперативну інформацію,
статті з актуальних суспільно�політичних, ви�
робничих, наукових питань та літературні твори
і рекламну інформацію.

Як і будь�яка газета, «Галичина» має озна�
ки інформаційно�аналітичного документа, що
призначений для оперативного ознайомлення
з масивом опублікованих та неопублікованих
первинних документів і є результатом аналітико�
синтетичної переробки первинної інформації,
що міститься у них. Залежно від характеру
публікацій, у газеті можуть переважати інфор�
маційна або аналітична складові. 

Недостатність цілісного дослідження облас�
ної газети призвела до потреби обґрунтування її
змістово�графічної концепції. Адже в умовах
ринку неможливо розраховувати на успіх, якщо
газета являє собою хаотичний набір тем, руб�
рик, має невиразну графіку. Все це має підпо�
рядковуватися головній, ретельно продуманій
ідеї, яка визначає зміст та обличчя видання. Тоді
воно матиме свій інформаційний стрижень та
відмінність, займатиме окрему нішу, а значить,
буде конкурентоспроможним [7].

«Галичина» є найвпливовішою серед періодич�
них друкованих видань Івано�Франківщини.
Сфера її розповсюдження — обласний центр і ра�
йони області. Формат газети  становить А3. Текст �
у газеті розміщується колонками, текстові форми,
як правило, невеликі за обсягом. Випуски газети
однаково оформлені, мають номер та дату виходу,
однаковий обсяг та формат. Кількість номерів упро�
довж року є однаковою. Кожний номер складаєть�
ся з постійних комунікативних реквізитів: назви,
надзаголовків, підзаголовків, числа, місяця, року.

За 20 років існування газети керівництво
редакції змінилося тричі, і кожен редактор вно�
сив зміни до концепції «Галичини», змінюючи її
графічне оформлення та змістове наповнення.
У статті простежується, як змінювалася газета
у певні періоди часу. За орієнтир було взято
зміну редакторів: Богдан Галюк (1990–2000рр.),
Василь Назарчук (2000–2009рр.) та Петро Пари�
па (з 2009 року). Тому було проаналізовано 20 но�
мерів за травень, 20 — за червень та 20 — за ли�
пень 1990 року, 20 — за листопад, 12 — за грудень
та 12 — за січень 2000–2001 років, 12 — за листопад,
12 — за грудень та 12 — за січень 2009–2010 років.

Перші примірники «Галичини» виходили на
чотирьох сторінках п’ять разів на тиждень у чор�
но�білому кольорі форматом А3. Кількість тек�
стових колонок на шпальті становила від трьох до
п’яти. З липня 1990 року редакція почала видава�
ти газету на восьми сторінках. Актуальними тема�
ми були політика, економіка, екологія, патріо�
тичне виховання, релігія та українська культура.

Слід зауважити, що примірники мали по�
стійні та непостійні рубрики. Так, серед постій�
них рубрик були «Інформація», «Економіка»,
«А ми тую славу збережемо», «Оголошення»,
«Нам пишуть» та «До витоків духовності», серед
непостійних — «Актуальне інтерв’ю», «Полемі�
ка», «Бог говорить до своїх дітей», «Карби па�
м’яті», «Контроль народний», «З історії га�
лицької преси», «Театр», «Екологія», «Анатомія
конфлікту», «Людина і мораль», «Дайджест «Га�
личини»» та «Проблеми нашого життя». Крім
постійних та непостійних рубрик, у газеті були
також суперрубрики. Наприклад, «Віч�на�віч»,
«Демократія та закон», «Політична політика
краю», «Україна в цифрах і фактах» та інші.

Щодо тематичних сторінок, то вони були
непостійними і містили статті переважно на
політичну та історичну тематику. У 1990 році
використовувалися переважно інформаційні та
художньо�публіцистичні, іноді аналітичні,
зображувальні і гумористично�сатиричні жанри.

Публікації зазвичай мали інформаційний
заголовок. Принадливі заголовки зустрічалися
рідко, наприклад, «А що за фразою?», «Тарілка
над лісом». Підзаголовки та поділ на внутрішні
заголовки використовували зрідка, тому вели�
кий за обсягом матеріал сприймався важко.

Заголовна частина газети складалася з її наз�
ви — «Галичина», постійного заклику — «В єд�
ності — сила народу», зазначення, чиїм вона
є органом — «Газета Рад народних депутатів Іва�
но�Франківської області» і календарних відомо�
стей, розміщених одним рядком під назвою.

Серед службових деталей «Галичини» викори�
стовувалися такі, як: вихідні відомості, колонти�
тули та авторський підпис. Вихідні відомості роз�
ташовувалися одним рядком на весь формат
шпальти на останній сторінці. До них входили:
адреса та телефон редакції, місце друку, кількість
замовлень, тираж, мова видання, прізвище та ім’я
головного редактора — Богдан Галюк. Колонти�
тули містилися на кожній сторінці шпальти, крім
першої, зверху одним рядком на весь формат та
складалися з номера сторінки та дати виходу.
Авторський підпис оформлявся по�різному:

— ім’я та прізвище автора повністю — Дми�
тро Захарук;

— перший ініціал автора — ім’я та прізвище
повністю — М. Романюк;

— зазначення посади — Роман Степняк, за�
ступник голови обласного комітету народного
контролю;

— зазначення місця проживання, якщо стат�
тя надійшла від читача — житель обласного цен�
тру, м. Снятин.

У той час використовувалися різні способи
виокремлення матеріалів: зміна формату колон�
ки, розміру та накреслення шрифту, розміщення
головних публікацій на першій та останній сто�
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рінках, застосування закритих, напівзакритих,
кутових та паралельних рамок, вертикальних та
горизонтальних ліній з напівжирним та жирним
накресленнями. При оформленні тексту застосо�
вувався також комбінований метод, наприклад,
інший формат колонки, жирне накреслення
шрифту та закрита рамка. Важливим у графічно�
му оформленні матеріалів було не тільки їх вио�
кремлення, але й подача на сторінці. У травні,
червні та липні 1990 року більшість публікацій
була розміщена у вигляді вікна, добірки та підвалу. 

Переважно всі заголовки у «Галичині» були
надруковані жирним шрифтом з різним накрес�
ленням і розміщувалися відкритою версткою —
над усім текстом. У 1990 році кожен примірник
газети «Галичина» починався з великої фотографії
та актуальної статті на першій сторінці. Переважно
як ілюстрації застосовували фотографічні елемен�
ти та іноді штрихові. Зазвичай, велику кількість
ілюстрацій до статті розташовували стрічковим та
круговим способами, іноді — перехресним, розмі�
щуючи головну фотографію по центру та збіль�
шуючи її розмір. Щодо інфографіки, то за три
місяці 1990 року — травень, червень та липень —
використано три карти та одна таблиця.

У листопаді 2000 року головним редактором
став Василь Назарчук. З грудня газета починає
видаватися три рази на тиждень — вівторок,
четвер та субота. Збільшується кількість постій�
них і непостійних рубрик. Щодо графічного
оформлення рубрик, то в листопаді вони мали
вигляд виворітного кліше, а в грудні та січні
вставлялися в середині ліній.

Переважаючими темами були політика, еко�
номіка, екологія, побут, спорт та культура. При
написанні публікацій використовувалися інфор�
маційні, аналітичні та сатирично�гумористичні
жанри. Збільшилась кількість привабливих заго�
ловків, з’явились підзаголовки і зрідка внутрішні
заголовки. Заголовки, зазвичай, розміщувалися
над усім текстом — відкритою версткою. 

Порівняно з графічним оформленням заголов�
ної частини та службових деталей перших номерів
газети у 2000 році календарні відомості примірни�
ків, що виходять по четвергах, мали вигляд відрив�
ного аркуша календаря, в заголовній частині заз�
началося, що даний примірник є тижневиком.
Колонтитули розміщувалися зверху над усією
шпальтою — назва сторінки та внизу — номер сто�
рінки, дата виходу, назва газети. У четвергових
номерах вихідні відомості подавалися одним вер�
тикальним рядком справа на останній сторінці.

Матеріали виокремлювали за допомогою
рамок та ліній жирного накреслення, зміни
шрифту та формату колонки. На першій сторін�
ці газети зверху над назвою розміщували заго�
ловки актуальних публікації і номер сторінки.
Статті подавали у вигляді вікна та підвалу. Тема�
тичні сторінки були присвячені таким темам, як

освіта, правоохоронні органи, література і розва�
ги. Для доповнення матеріалів використовува�
лися переважно фотографічні зображення.

З квітня 2009 року керівництво редакцією
здійснює Петро Парипа. Варто зазначити, що
газета виходить не тільки у друкованому ви�
гляді, а й в електронному — у вигляді веб�сайту
www.galychyna.if.ua..

Рубрики друкуються жирним шрифтом ма�
лими літерами і з лівого боку від них розташову�
ють трикутник чорного кольору. При написанні
матеріалів використовують аналітичні та інфор�
маційні жанри. Актуальними темами стають
сільське господарство, політика, розваги, ви�
борчі кампанії та освіта.

Заголовна частина газети у 2009�2010 роках
складається з назви газети та календарних відомо�
стей. З лівого боку від неї розташована емблема
газети у вигляді малюнка «лева» та електронний
сайт видання. Календарні відомості набрані виво�
рітним кліше одним рядком. Вихідні відомості
подаються на останній сторінці. Колонтитули
містяться зверху на всіх сторінках, окрім першої.

Заголовки актуальних матеріалів, зазвичай,
набрані жирним шрифтом та великими літера�
ми. Переважно вони розміщені за допомогою
відкритої верстки по центру. Кількість колонок
коливається від чотирьох до п’яти. Формат
колонок залежить від величини матеріалів на
одній сторінці. Для виділення заміток також
застосовують переважно рамки чорного або
сірого кольорів, а для привітань — червоного,
синього, зеленого, рожевого та інших. Текстові
матеріали подають переважно у вигляді вікна.

Варто зазначити, що за всіх трьох керівників
досить рідко застосовується інфографіка. Це,
зазвичай, карта погоди по області, таблиця рей�
тингу кандидатів у президенти тощо. 

Дослідження газети буде неповним без аналізу її
наповнення за тематичними типами інформації.
В. Й. Здоровега пропонує поділяти інформацію за
предметом зображення на офіційну, подієву, публі�
цистичну, науково�просвітницьку, ділову, естетич�
но�розважальну, довідкову і рекламну [4]. Закон
України «Про інформацію» розподіляє інформа�
цію за такими галузями, як: політична, економічна,
духовна, науково�технічна, соціальна, екологічна,
міжнародна. На нашу думку, обмежуватися тільки
такими переліками буде недоцільно, оскільки
тематичне наповнення газети, як правило, вихо�
дить за подані типологічні рамки. Скажімо, будь�
яка подієва чи офіційна інформація може бути
і політичною, і економічною, і екологічною тощо.
У даній статі ми не зупинятимемося на глибокому
дослідженні цієї проблеми, оскільки вона потребує
окремого наукового викладу. Однак, вважаємо, що
доцільніше аналізувати газету за темами, які у ній
піднімаються. У Таблиці 1 простежується перева�
жаюче тематичне наповнення «Галичини».
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Таким, на наш погляд, видається загальний ана�
ліз обласної газети. Однак, у ході виконання ком�
плексного вивчення видання, наприклад, у рамках
науково�дослідної роботи студентів, доцільно
також аналізувати кілька окремих публікацій з пе�
реважаючих тематик. Дана стаття не передбачає
такого дослідження. Однак, скажемо, що, на нашу
думку, такий аналіз повинен містити такі пункти:

1. Назва статті.
2. Джерело і його класифікаційні, типологіч�

ні та видавничі характеристики.
3. Аналіз публікації як документа за Кушна�

ренко.
4. Приналежність інформації до сфери (полі�

тична, економічна, соціальна, духовна,
науково�технічна, освіта, культура).

5. Жанр.
6. Заголовок — інформативний, спонукаль�

ний тощо.
7. Основне повідомлення.
8. Ключові слова тексту.
9. Тематика (політична новина, глобалізаціїя,

макро�, мікроекономіка, соціально�побу�
това тематика, юридичні поради, дитяча
проблематика тощо)

10. Індекс публікації і газети загалом.
Отже, розглядаючи «Галичину» на межі доку�

ментознавства та журналістикознавства, її можна
визначити як документ, який має паперовий і елек�
тронний вигляд та виступає засобом подання і по�
ширення масової інформації у вигляді примірників
періодичних видань та Інтернет�сайту видання.
Вони мають своє оформлення, оригінальний стиль
і спрямовані на визначену аудиторію. І паперовий,
і електронний вигляд друкованого ЗМІ виступають
матеріальними носіями із зафіксованою на них
певним способом інформацією у вигляді букв
алфавіту та ілюстрацій, зрозумілих читачеві. 

Проведений аналіз, безсумнівно, не вичерпує
всіх аспектів дослідження газети як документа.
Зокрема, перспективним та актуальним є глибоке
дослідження інтернет�версій газет як електронних
документів і, зокрема, їх відмінностей та ширших
можливостей порівняно з паперовими носіями.
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Переважаючі теми Рубрики Тематичні сторінки Переважаючі жанри

постійні непостійні постійні непостійні

Травень, червень та липень 1990

Економіка, політика,

культура, патріотичне

виховання, духовність

3 15 0 8

Інформаційні,

художньо�

публіцистичні

Листопад, грудень та січень 2000�2001

Політика, економіка,

екологія, побут, спорт,

культура

1 11 0 7

Інформаційні,

аналітичні,

сатирично�

гумористичні жанри

Листопад, грудень та січень 2009�2010

Економіка, сільське

господарство, політика,

розваги, виборчі

кампанії, освіта

2 9 0 15
Аналітичні,

інформаційні
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У статті порушено теоретико"прикладні про"
блеми маркетингу у видавничій сфері і його ролі
у забезпеченні конкурентоспроможності суб’єк"
тів видавничої діяльності.

Ключові слова: видавничий маркетинг, мар�
кетинг у видавничій справі, автор, видавництво,
ключові фактори ефективності видавництва,
стратегії видавництва.

В статье затрагиваются теоретико"при"
кладные проблемы маркетинга в издательской
сфере и его роли в обеспечении конкурентоспособ"
ности субъектов издательской деятельности.

Ключевые слова: издательский маркетинг,
маркетинг по издательскому делу, автор, изда�
тельство, ключевые факторы эффективности
издательства, стратегии издательства.

Theoretically"applied marketing problems in a pub"
lishing sphere and its role in providing of competitiven"
ess of subjects of publishing activity are explored in the
article.

Key words: publishing marketing, marketing in
publishing business, author, publishing house, key
factors of efficiency of publishing house, strategies
of publishing house.

За багатьма критеріями проблематика марке�
тингової культури у вітчизняній видавничій сфері
має теоретико�прикладний і навіть світоглядний
характер. Значною мірою вона вкорінена у сфор�
моване за радянських часів розуміння змісту
відносин між виробниками і споживачами видав�
ничої продукції, що було наслідком гіпертрофова�
ного сприйняття книги як важливого і впливового
ідеологічного чинника. У пострадянський період
до цього додалися різноманітні синдроми постто�
талітарної психології, незнання і нерозуміння
суті, призначення, ролі, структури маркетингу
і його специфіки у видавничій сфері, підсилені
псевдокультурницькими гаслами й активністю
людей, які ці гасла викарбували на своїх щитах.
Звідти походять хибні теоретичні і прикладні
настанови, контрпродуктивні оцінки, поняттєва
плутанина, що деформують і позбавляють раціо�

нального смислу теоретичні моделі, стримують
розвиток видавничої практики і культури ділової
поведінки її суб’єктів. Негативно позначаються
вони на формуванні фахових настанов кадрового
поповнення видавничої галузі.

Щоправда, вітчизняна видавнича практика
в окремих аспектах цієї проблематики значно
випередила дотичну до неї вітчизняну науку. Її
представники опанували якісно нові знання і ді�
лову культуру під тиском конкуренції, на хвилі
індивідуальних і корпоративних інтересів, пра�
гнення досягти успіху в обраній справі. Багатьом
прислужилися інтелектуальна допитливість, яку
вони мали змогу задовольнити здебільшого із
зарубіжних інформаційних, наукових, навчаль�
них, прикладних джерел, різноманітні освітні,
тренувальні програми, навіть спонтанне взаємо�
проникнення ділових знань, цілеспрямований
обмін ними. Ця тенденція з роками стає все оче�
виднішою і поступово підбирається до повно�
цінного використання маркетингу в різноманітті
його можливостей. До таких суджень підводять
спостереження над проективною, товарною,
дистрибуційною, комунікаційною діяльністю
видавництв, авторів, книгорозповсюджувальних
структур, організаторів книжкових виставок,
успішно спозиційованих у своїй діяльності,
ефективних у створенні нових можливостей
і досягненні результату. Одним із свідчень цього
є становлення, зростання, утвердження у видав�
ничому просторі суб’єктів діяльності на основі
грамотно спроектованих, зорієнтованих на кон�
кретні цільові аудиторії пропозицій, динамічного
проникнення на ринок, технологічно вибудова�
них комунікацій тощо. Більшість із них — ціл�
ком заслужено авторитетні фахові, економічні
лідери, орієнтирні центри видавничої сфери.

Однак, загальний видавничий ландшафт все�
ляє небагато оптимізму. Значна кількість су�
б’єктів галузі орієнтує свою діяльність не на
інтелектуально�ділове змагання, маркетинг як
філософію, концептуальну основу, систему під�
ходів, стратегій, технологій, а на відносини з різ�
номанітними агентами впливу, доповнюючи
таку практику сумнівними з погляду ділової
етики деталями. Тому навіть побіжний аналіз
виявляє в їхній діловій поведінці дефіцит марке�
тингово забезпечених зусиль, що є свідченням
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відчутної інтелектуальної недооснащеності,
морально�етичної неповноцінності галузі. Пла�
тою за таке недознання, недорозуміння є інди�
відуальне і корпоративне капітулянтство перед
проблемами, непомітність вітчизняної видав�
ничої справи у європейському контексті, здача
національного книжкового ринку значно впра�
внішим російським видавцям та неспромож�
ність відвоювати його, непевні стратегічні перс�
пективи галузі і її суб’єктів, зосередженість їх не
на розвитку та ефективній діловій експансії,
а на завданнях живучості і виживання.

Інтелектуальний дефіцит — чи не найсуттє�
віша причина відсутності належно обґрунтова�
ної, грамотної, послідовної, цілеспрямованої,
організаційно, фінансово та технологічно забез�
печеної державної політики в цій сфері.

Дещо застоялася в осягненні маркетингової
проблематики і дотична до видавничої сфери
наука. Можливо, через традиційно притаманний
їй консерватизм, недостатню мобільність, а, мож�
ливо, тому, що ризики і втрати від помилок, під�
порядкування думки та слова малообґрунтова�
ним теоретичним настановам не так дошкульні,
як у здійснюваній в умовах комерційного ризику
практиці, а платою за них може бути хіба що
подивоване знизування плечима при ознай�
омленні з текстами, що оприявнюють нерозумін�
ня об’єктивних реалій, у т. ч. і того, що таке мар�
кетинг, для чого і як він функціонує. На це можна
було б не звертати увагу, якби такі теоретичні
положення не перекочовували у навчальні видан�
ня, що породжує фундаментальні проблеми для
практики, коли фахівці з хибними маркетингови�
ми знаннями, несформованим маркетинговим
світоглядом, невмінням використовувати на
користь своєї справи маркетингові підходи і тех�
нології вийдуть за поріг вищої школи. 

Однією із таких недодуманих формул є по�
гляд на редакційно�видавничий процес як на
лінійну комбінацію його «підготовчого, редак�
ційного, виробничого, маркетингового етапів».
Сумнівів щодо логічної обґрунтованості, спів�
мірності використовуваних понять реаліям, на
означення яких вони застосовані, така кон�
струкція породжує чимало. Найневинніший із
них пов’язаний із правомірністю фігурування
терміна «виробничий» у відведеному йому кон�
тексті. Для відповіді на це питання необхідно
передусім з’ясувати, що є виробництвом у ре�
дакційно�видавничому процесі і чи правомірно
ним називати лише поліграфічне виготовлення
видавничого продукту. Пошук цієї відповіді на
перехресті знань технології підготовки і виготов�
лення книги, формальної логіки, культури тво�
рення понять неодмінно наведе на думку, що
виробничий етап починається значно раніше,
ніж передбачено цією схемою. А ще глибші роз�
думи можуть бути пов’язані з правомірністю

його виокремлення. Але це вже царина засто�
сування досить тонких логічних інструментів. 

Ще один сумнів — чи повноцінно і повномас�
штабно бачать автори цієї конструкції і ті, хто їм
довірився, весь проблемно�функціональний
простір редакційно�видавничого процесу? Нас�
кільки вони логічно дисципліновані при його
структуруванні і чи дотримуються вимог понят�
тєвої, технологічної культури в доборі та обґрун�
туванні термінів? Для верифікації його потрібно
вийти за предметне поле цієї публікації, заглиби�
тися у філософсько�логічні пласти, тому наразі
доведеться відкласти його для інших контекстів.
Тим більше, що сумніви завжди супроводжують
допитливе пізнання не лише новотворів, а й усто�
яних феноменів гуманітарної сфери. 

Залишивши за межами те, що викликає сумні�
ви, доцільніше зосередитися на положеннях, які
спонукають до принципових розмірковувань,
оскільки вони деформовано репрезентують, вит�
лумачують теоретичний конструкт, вмуровують
у фахову свідомість неансамбльовані елементи.
Так сталося з припасовуванням до структури
редакційно�видавничого процесу «маркетингово�
го етапу». Історію й авторів цього винаходу знають
у наукових колах. Задумуються, очевидно, і над
тим, що така інтерпретація редакційно�видавни�
чого процесу деформує його феноменологічну
суть і структуру. Спотворює вона і розуміння мар�
кетингу як філософсько�методологічної, складної
функціональної системи, зводить його як цілі�
сність до однієї чи кількох складових, а помилки
в розуміння — причина помилок у діяльності. 

До структури редакційно�видавничого проце�
су «маркетинговий етап» не вписується навіть
подумки, оскільки цілісність неможливо прирів�
няти до якихось її складових частин, поставити
в однорідний перелік з ними. Аналогічно сприй�
малося б чиєсь намагання сформулювати, напри�
клад, проблему: «Процес редакційно�видавничої
підготовки книги і її титульного аркуша».

Генетично таке розуміння структури редакцій�
но�видавничого процесу походить із домарке�
тингових часів і практики, за якої не видавництва
змагалися за співпрацю з ефективними автора�
ми, а автори боролися за потрапляння своїх тво�
рів до тематичних планів видавництв. Тоді для
видавця не таким важливим було випереджальне
проективне мислення, а його компетенція почи�
налася здебільшого із вивчення і сортування
авторських пропозицій. Розраховувати лише на
їх спонтанний потік означає сьогодні бути аут�
сайдером видавничого ринку, вимушено викори�
стовуючи не наступальні, а адаптивні стратегії,
а то й узагалі виявитися знищеним на ньому.

Вимоги поняттєвої логіки зобов’язують вилу�
чити із переліку складових редакційно�видавни�
чого процесу «маркетинговий етап». Був намір
запропонувати на його місце «комунікаційний,

«О
С

В
ІТ

А
 Р

Е
ГІ

О
Н

У
» 

№
4

, 
2

0
1

0

198



дистрибуційний і післяпродажний» етапи, а пе�
ред підготовчим передбачити «проективний», але
й ця конструкція не позбавлена сутнісних і термі�
нологічних вад, хоч вони не настільки грубі, як
у попередній. Цілком зрозуміло, що згадана про�
блема потребує значно глибшого розгляду і солід�
но аргументованої фахової розмови.

Вмотивованішою бачиться структура редак�
ційно�видавничої діяльності, яку залучив до
своїх міркувань І. Баренбаум: «Створення книги,
її розповсюдження, зберігання утворюють логіч�
ний процес: починається він із автора, далі йдуть
етапи: редакційно�видавничий, виробничий
(поліграфічний), книгорозповсюдження (книж�
кова торгівля), бібліотечна справа...» [1, с. 151].
Однак мова тут про дещо інше, тому ні в союзни�
ки, ні в опоненти зараховувати його не варто.

Компромісно можна було б погодитися із
Н. Рябініною, яка редакційно�видавничий про�
цес розглядає в розрізі підготовчого, видавни�
чого, виробничого, завершального етапів [7].
Однак останньою межею вона вважає «реаліза�
цію видань», упустивши з поля зору можливість
їх модернізації, модифікації, що дає їм нове
життя, після того, як здавалось, вони вичерпали
свою затребуваність у цільовій аудиторії.

Споріднена з розглянутою є і проблема, по�
в’язана з коректністю використання терміна
«маркетинг і реклама (промоція) книг». Грішать
цим навіть обізнані в маркетинговій проблема�
тиці автори — Е. Барякіна, Дж. Девіс [2; 5]. За�
кралася вона і в навчальний план з підготовки
фахівців видавничої справи. Нерідко маркетинг
ототожнюють чи ставлять в один ряд із прода�
жами, як це зробила Е. Бейверсток: «Якщо
слово маркетинг входить до назви вашої посади,
це означає, що ви займаєтеся продажем того,
що ваша компанія виробляє» [3, с. 35], виокрем�
люючи «прямий маркетинг як збут без посеред�
ників» [3, с. 113]. Ще в одну крайність вдалися
автори виданої в Москві «Енциклопедії книж�
кової справи» за редакцією Ю. Майсурадзе, під�
водячи під прямий маркетинг «інтерактивну
систему інформації, яка дає змогу споживачам
отримувати і купувати товари з допомогою ви�
користання різноманітних каналів поширення
інформації» [12, с. 454]. Із цих причин фігуру�
ють у текстах поняття «маркетингова кампанія»
[5, с. 138] у значенні «рекламна (комунікаційна)
кампанія» або поняттєве та функціональне ото�
тожнення маркетингу із просуванням продукції,
послуг і підпорядкованих його цілям рекламною
та ПР�діяльністю [2]. Таким є і застереження:
«Стежте, щоб ваше видавництво не потратило на
рекламу та маркетингові заходи більше, ніж буде
отримано від продажу книжки» [5, с. 149]. Не
вберігся від такої помилки й Н. Еріашвілі, зая�
вивши: «Одна із неодмінних умов діяльності на
книжковому ринку — планування видавничого

маркетингу, яке передбачає визначення характе�
ру, методів, часу і черговості операцій із просу�
вання продукції на ринок» [11, с. 201].

Солідарна з ним Е. Рябініна: «В сучасній
видавничій справі маркетинг — система ефек�
тивного просування книг на ринок, а для цього
необхідно вивчати, передбачати, формувати,
стимулювати і задовольняти попит на випущені
видання» [7, с. 55].

Чим скоріше буде подолано такі непорозу�
міння, тим явнішими стануть можливості роз�
витку справи на повноцінній світоглядній мар�
кетинговій основі. Доречно скористатися при
цьому міркуваннями П. Форсайта: «Маркетинг —
щось значно більше, ніж просто відділ видав�
ництва чи комплекс прийомів і напрямів діяль�
ності; це самооснова самоіснування компанії,
адже саме маркетинг визначає її зв’язок з рин�
ком та клієнтами» [10, с. 36].

Для видавничої, як і для інших видів діяльно�
сті, маркетинг — це філософська, об’єднувальна
основа, система принципів, підходів, техноло�
гій, стратегій, які орієнтують зусилля на пошук,
вивчення потреб цільових аудиторій, взаємови�
гідну взаємодію з ними (цільова аудиторія отри�
мує потрібне благо, його продуцент — еквіва�
лент потрачених зусиль з певним прибутком).
Найприкметніша його особливість — зосере�
дження уваги не так на продукті (послузі),
виробничо�технологічному процесі, хоч і це
важливо, як на потребі. Це передбачає багато�
манітність способів її задоволення: пізнавальну
потребу можуть задовольняти друковані, аудіо�,
відеопродукти; потребу в читанні — друкована,
електронна книги. Тому маркетингово підгото�
влений, мобільний видавець розцінюватиме
загрози традиційним видавничим технологіям
та продуктам як можливість і шанс оволодіти
новими та досягти успіху.

Маркетинг як сукупність орієнтирів, полі�
функціональний інструментарій: видавець,
редактор, деякі автори застосовують ще задовго
до підготовки книги — на етапі генерування,
обґрунтування експертизи видавничої ідеї,
моделювання видавничого продукту й оціню�
вання його ринкових перспектив. За такого під�
ходу дуже часто редактор самоініціативно
«придумує книгу» або успішно викристалізовує
«життєздатну видавничу ідею із розмови з авто�
ром» [5, с. 17], що виводить сферу компетенції
видавництва, випростовує видавничий процес
у так званий «докнижковий етап».

Маркетингова культура необхідна не лише
видавцю, а всім, хто створює книгу й оперує
нею на ринку. Особливо важлива наявність її
у праці авторів книг, які, творчо самореалізую�
чись, повинні водночас бачити потреби, інтере�
си, вподобання, різноманітні психографічні
особливості конкретних груп людей (цільових
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аудиторій), для яких творять. Небагато з них
можуть дозволити собі писати все, що проситься
на папір, будучи впевненими у його читацькому
успіхові. З маркетингового погляду, на таке пре�
тендують лише «автори�бренди», оскільки все,
пов’язане з ними, сприймається в цільових
аудиторіях як подія. Щоб досягти такого статусу
і пожинати з нього відповідні плоди, їм довелося
знайти, зрозуміти свого читача, цілеспрямовано
працювати для нього, тобто кваліфіковано подо�
лати далеко непростий маркетинговий шлях. Це
означає, що перед написанням твору автор має
знати, що шукатиме і що знайде в ньому потен�
ційний читач. Часткову відповідь на це питання
можна знайти у словах Е. Барякіної: «Купуючи
художню літературу, люди намагаються купити
сильні емоції — любов, сміх, допитливість,
страх...» [2, с. 22]. Специфічні очікування мають
читачі навчальних, наукових, довідково�енци�
клопедичних, прикладних видань.

У цьому контексті цілком правомірно можуть
зринути апеляції, що творчість, література розви�
ваються і функціонують за іманентними закона�
ми, закономірностями, і прив’язувати їх до марке�
тингових постулатів, технологічних схем означає
позбавляти джерел іманентності. Але маркетинго�
ві знання, маркетингове мислення, маркетингова
культура не є противагами ефектам творчості, як
і не є нівеляторами притаманних кожній специ�
фічній справі тонких інструментів. Вони допома�
гають краще розуміти, бачити мету, процес та
результати своєї праці, тримати в полі зору ауди�
торію, якій ця праця адресована. Вберігають вони
від необґрунтованих очікувань і претензій.

Формування маркетингово кваліфікованого
авторського середовища є і справою видавництв,
які, виробивши осмислені концептуальні засади
своєї діяльності, виявляють належні ініціативу
та стійкість у взаємодії з авторами, винахідли�
вість у прилученні їх до маркетингової культури.
У цій справі важливий кожен аспект взаємодії:
спільний пошук видавничої ідеї, обґрунтування
концепції видання, редакційно�видавнича під�
готовка і просування його на ринок, навіть
спільна розробка угоди на випуск твору.

Видавництво, яке виховає та збереже своїх
маркетингово грамотних авторів, володітиме
результативною конкурентною перевагою,
ефективно контролюватиме ключові фактори
успіху своєї справи. Цілеспрямоване включення
автора в усвідомлюваний маркетинговий про�
цес — одна із передумов ефективності, конку�
рентоспроможності книги. Останнім часом все
помітніше заявляє про себе потужна генерація
авторів (О. Забужко, Ю. Андрухович, А. Курков,
С. Жадан, С. Процюк та ін.), які вміло створю�
ють у цільових аудиторіях ефект очікування
своїх творів, йдуть до читача попереду них, роз�
починають інтелектуально, емоційно наснаже�

ний діалог із ним, розбудовують власний імідж,
маючи в полі зору його психологічну, культурну
і ділові складові. Деякі, довіривши більшість
питань видавництву, долучаються на певному
етапі до спроектованих ним акцій (В. Шкляр)
чи виводять свій твір на нові мистецькі орбіти,
що прислужується нарощуванню його популяр�
ності (М. Матіос). Усе це сприймається в соціу�
мі як небуденна культурна подія, підтримується
ЗМІ і збуджує нову хвилю читацького інтересу.

Про важливість маркетингово сфокусованої
діяльності пишуть і самі автори. Схоже, ця тен�
денція посилюватиметься, ведучи за собою
й імовірну гіпертрофовану комерціалізацію пись�
ма, «тіньове» авторство, потік технологізованих,
розрахованих на нерозвинуті смаки текстів.
Протидіяти цьому буде непросто, навіть пози�
ціонуючись на засадах соціально відповідаль�
ного маркетингу. І це стане серйозним мораль�
но�етичним викликом для авторів, видавців,
літературної критики і видавничої науки.

Світова видавнича справа давно вже стала
високотехнологічною індустрією, переконливо
демонструючи силу маркетингових знань і вмінь.
В Україні вона на підступах до цього. Ключові її
проблеми — дефіцит маркетингових знань, діло�
вої культури, маркетингового мислення, невмін�
ня працювати на основі стратегій. Саме це є при�
чиною того, що багато видавців, орієнтуючись на
власні смаки й уподобання, одержимо витворю�
ють свої продукти, а відтак з великими трудно�
щами і розчаруваннями шукають для них покуп�
ців. Нерідко так і не знаходять. Видають книги
і ті, хто не вміє цього робити, бездарно марную�
чи чужі гроші. Через це спотворюються стандар�
ти справи, деградують пов’язані з нею смаки лю�
дей, не розвиваються маркетингово (не вміють
бачити своїх читачів) автори.

Без належної маркетингової культури видав�
ництво не зможе знайти себе у конкурентному
просторі, розуміти свої можливості, перспективи,
ризики, уникати оперування на ринку безадре�
сними (не зорієнтованими на чітко окреслену
потребу) виданнями. А недостатню зосередже�
ність на ринку, слабку орієнтованість на цільових
споживачів, нерозуміння їх, невміння створювати
на цій основі нові можливості для своєї діяльності
Ф. Котлер назвав «смертними гріхами маркетин�
гу» [6]. Суть маркетингу, за його твердженнями,
полягає в умінні створювати таку продукцію, яка
продаватиме сама себе. Подібні думки висловлює
і П. Друкер. Щоправда, необґрунтоване, невиві�
рене формування і використання нових можли�
востей не повинно бути самоціллю, бо може заве�
сти у нові, навіть неподоланні проблеми.

Маркетингові знання, маркетингове мислення
допомагають багатовимірно бачити ринок клієнтів,
конкурентів і свою справу. Завдяки цьому легше
генерувати продуктивні ідеї, оригінальні видавничі
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рішення, долати кризи, позбуватися комплексів,
які ускладнюють діяльність. Маркетинг збагачує
ринковими знаннями, мисленням, світоглядними
засадами, практичними формулами, допомагає
протистояти несприятливим тискам, виживати та
розвиватися, знаходити підтримку в суспільстві.
Завдяки йому видавництво зберігає і підвищує
свою цінність для традиційних споживачів, опано�
вує нові аудиторії, відкриває незнані можливості,
розвиває свій потенціал. Захищає маркетинг і від
багатьох контрпродуктивних стереотипів, упере�
джень, особливо помітних на пострадянських тери�
торіях. З ними пов’язані необґрунтовані сподіван�
ня, неаргументовані нарікання, недолугі програми
підтримки, які не стимулюють видавничу справу,
а створюють ілюзію уваги до неї.

Маркетингові знання орієнтують на інститу�
ційний, інфраструктурний розвиток ринку, ком�
петенцій авторів, видавництв та книгорозпов�
сюджувальних структур. Саме в цьому, а не
в грошових субсидіях — джерело сили, стійкості,
живучості галузі. Маркетингово грамотний
видавець ніколи не видаватиме просто книги. Він
завжди намагатиметься видавати книги, потрібні
конкретним категоріями людей, старатиметься
створювати їм блага, додаткові зручності, спілку�
ватися з ними зрозумілою їм мовою. Завдяки
цьому його книги стануть затребуваним, ефек�
тивним товаром. Одночасно дбатиме про свій
розвиток, намагатиметься зберігати і примножу�
вати зацікавленість до себе, своїх видань, бути
недосяжним для конкурентів, підпорядковувати
власній силі всі внутрішні та зовнішні чинники.

Як філософська формула маркетинг у видав�
ничій справі нічим не відрізняється від марке�
тингу на ринку будь�яких товарів і послуг,
а видавці та продавці книг — від їх виробників,
продавців. Як система технологій, стратегій,
рішень, дій у видавничій сфері він, безперечно,
має свої особливості. Вони полягають, як ствер�
джує П. Форсайт, у «ключових аспектах специ�
фіки книги як товару», що зобов’язує шукати
і знаходити «особливі рішення для актуальних
маркетингових завдань» [10, c.17]. Однак над�
мірно «акцентована увага до специфіки книж�
кового продукту може стати небезпечною
і спричинити обмежене, інтроспективне бачен�
ня, яке вбиває творчість». А творчість — «не�
від’ємна якість маркетингу» [10, c.18].

У видавничій сфері загальні засади та функції
маркетингу набувають конкретніших, адаптова�
ніших до її специфіки ознак. У них фокусують�
ся особливості не лише видавничої продукції, її
сприйняття і використання, а й партнерських
відносин видавництва, впливу на нього зовніш�
ніх чинників, своєрідне місце галузі в економіч�
ному та соціокультурному просторі. Однією
з таких особливостей вважають, наприклад, те,
що творцем видавничої ідеї можуть бути автор,

видавництво, літературний агент, навіть далекі
від видавничої справи особи. А реалізовує її на
етапі підготовки тексту переважно автор. Один
і той самий текст може трансформуватися в різ�
ні книги, які часто мають неоднакові долі на
ринку. Текст автора є ключовим ресурсом у тво�
ренні книги, та іноді він значить не більше, ніж
метал у виробництві автомобілів. У будь�якому
разі видавцю належить особлива роль. Він при�
четний до успіху та відповідальний за провал
кожної книги. Все це зумовлює унікальність
маркетингового комплексу видавництва.

Для проектування і здійснення його необхідні
системні маркетингові знання, розуміння марке�
тингових особливостей книги, вміння інтегру�
вати їх у специфіку своєї діяльності, втілити
у видавничі проекти і стратегії поведінки. На сло�
вах усе це просто: побачити в незадоволеній
потребі цільової аудиторії можливості для своєї
праці; підпорядкувати цій меті всі складові мар�
кетингового комплексу, стежити за діями конку�
рентів та обирати сильніші, ніж вони, стратегії;
думати, прогнозувати, формувати майбутні
потреби і намагатися першим пропонувати для їх
задоволення результати своєї праці. Осягнути
думкою цю проблематику легше, ніж відповідно
працювати. Однак хто не сформує в собі узгодже�
них із маркетинговою філософією якостей і куль�
тури ділової поведінки, той по�справжньому і не
запрацює. Ні в теорії, ні на практиці.
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В статті розглядається проблема періодизації
виникнення, становлення та розвиток досліджень
масових комунікацій у ХХ–ХХІ ст.

Ключові слова: маси, комунікація, інформа�

ція, масові комунікації, теорія масових комуні�

кацій, сучасні мас�медіа.

В статье рассматривается проблема периоди"
зации возникновения, становления и развития
исследований массовых коммуникаций в ХХ–XXI вв.

Ключевые слова: массы, коммуникация, ин�

формация, массовые коммуникации, теория

массовых коммуникаций, современные масс�

медиа.

In this article deserve the problem of periodization,
the establishment and development of mass communi"
cations research in the XX–XXI century.

Key words: the masses, communication, infor�

mation, mass communications, theory of mass com�

munications, modern mass�media.

Серед цивілізаційних процесів XX–XXI ст.,

що були наслідками науково�технічної та ін�

формаційно�технічної революції, особливе міс�

це займає феномен, що отримав назву: «масо�

вих комунікацій» або більш поширену в наш час

у світі — «мас�медіа». Це поняття, як наукове,

а згодом і побутове, з’явилось майже сторіччя

тому, після затвердження в науковому та полі�

тичному дискурсі обох його складових: «маси»

і «комунікації» Але й досі існують значні супе�

речки, різні погляди та підходи щодо смислового

значення, наповнення і ознак феномену масо�

вих комунікацій і як поняття, і як терміна. Тому

доцільно розглянути й систематизувати у вигля�

ді періодизації етапи розвитку масових комуні�

кацій як об’єкта наукових досліджень у різних

галузях знань: інформатиці, політології, психо�

логії, соціології, правознавстві тощо.

Мета публікації: визначити та проаналізу�

вати періодизацію розвитку наукових дослід�

жень масових комунікацій у світовому вимірі:

ХХ–ХХІ ст.ст.

За останнє століття еволюція поглядів на сут�

ність і природу комунікацій пройшла декілька

етапів і змін парадигми. Сама історія дослід�

жень впливу систем масових комунікацій сучас�

ності на людину, ефективності та значення

такого впливу на загальний розвиток людства

почалася з 90�хх років ХХ ст. Одним із перших

історіобіографів мас�медіа та видатним дослід�

ником теоретичних проблем масових комуніка�

цій був американський учений Л. Маклюен

(1994 р.). [1, с 6.] Європейські, російські та віт�

чизняні дослідники здебільшого в своїх аналі�

тичних розробках періодизацій розвитку мас�

медіа дотримувались поглядів цього фахівця.

Трансформації мас�медіа останніх двох деся�

тиліть і новітні тенденції розвитку світового

соціуму вимагають оновлення, поглиблення

і доповнення науково�теоретичних поглядів та

історіографії, сучасного стану та перспектив

феномена мас�медіа.

Послідовниками теоретичних поглядів

Л. Маклюена були також вітчизняні і російські

дослідники теорії масових комунікацій Т. Ані�

кеєва [1], В. Бебик [2], О. Зернецька [3, 4],

В. Іванов [5], Д. Кислов [6], О. Коновець [7]

Л. Матвеєва [1], Ю. Мачалова [1], Д. Оль�

шанський [8] та В. Різун [9].

Масова комунікація в ролі феномена ХХ ст. –

початку ХХІ ст. має свою історію досліджень як

нової галузі діяльності людства. Як сфера нау�

кових інтересів фахівців усіх напрямків суспіль�

них наук, цей вид людської діяльності набував

розвитку та розквіту паралельно і співвідносно

з виникненням і розвитком самих засобів масо�

вої інформації та комунікацій, зі зростанням по�

тужностей та можливостей індустрій мас�медіа.

У даній роботі терміни «масові комунікації»

та «мас�медіа» вважаються як синоніми для виз�

начення взагалі як старих традиційних різнома�

нітних засобів, що використовувались для над�

силання інформації масовим аудиторіям: преса,

радіо, телебачення, книги, платівки тощо, так

і нові медіа: інтернет, супутникове телебачення,

мобільні комунікації тощо.[ 3, с. 19].

Більшість дослідників, які в тому чи в іншо�

му вигляді та обсязі переймались історією та

безпосередньо періодизацією розвитку мас�

медіа, зазначали, що до кінця ХХ ст. цей науковий

напрям пройшов декілька етапів свого розвитку

(відмічалось близько чотирьох етапів до середи�

ни 90�х рр. ХХ ст.). Найбільш значущі роботи,
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що символізували новий підхід до осмислення

вказаних вище процесів виник тільки наприкін�

ці останнього десятиріччя ХХІ ст.

Але саме в цей час, тобто за минуле двад�

цятиріччя багато чого змінилось не тільки

в інформаційних технологіях, а й у підходах до

наукового розуміння впливу на суспільство, на

соціально�економічний розвиток, на стан пси�

хологічного самопочуття інцдивідумів і націй,

на боротьбу влад та опозицій в глобалізованому

світі потужних засобів масової інформації та

комунікацій.

Визначальним напрямком останніх дослід�

жень стало з’ясування рівня взаємодії і взаємов�

пливу мас�медіа та інших сфер життєдіяльності

людства, ефект і наслідки швидко зростаючих

можливостей ЗМІ та ЗМК та їх використан�

ня в глобальній грі головних акторів сучасного

світу.

Вищеозначене розуміння трансформацій�

них змін на ринках інформаційних послуг та

в системах управління глобальними інформа�

ційними системами обумовлюють актуальність

і необхідність аналізу історіографічних підходів

періодизації досліджень з проблем мас�медіа,

розробці вдосконалених та доповнених періо�

дизацій розвитку мас�медійних систем та їх від�

повідних досліджень. Історична спадщина що�

до цього питання, яка визначена у наведених

попереду авторів, залишається авторитетною

і незмінною. Доповнення й уточнення стосу�

ються останніх двох десятиліть.

В ХХ ст. дослідники визначають такі етапи,

які можна поєднати у першу стадію досліджень

мас�медіа, що практично охоплюють це сторіччя.

Перший етап першої стадії досліджень масо�

вої комунікації охоплює період від зародження

цього феномена на початку ХХст і до початку

Другої світової війни, тобто перше десятиріччя

ХХ ст. кінець 30�рр. ХХ ст. У цей час бурхли�

вий розвиток преси — досягнення нею масо�

вих тиражів, досягнення документального та

художнього кінематографа, широке впровад�

ження радіо — привернув увагу громадськості

та політиків, які зрозуміли, що в цілому мас�

медіа можуть суттєво впливати на масові ауди�

торії, на суспільну думку, на політичні орієнти�

ри держави тощо. Такі погляди висловили на

основі емпіричних спостережень у 30 рр. ХХ ст.

Дж. Бламлер, Г. Гаудер, Г. Герзота, Г. Кентріл

[З, с. 19–20].

Використання під час Другої світової війни

у військових та військово�політичних цілях

методів пропагандиського впливу на маси Ні�

меччиною, Росією, США та Великобританією

ще більшою мірою підігріли суспільно�науко�

вий інтерес до природи мас�медіа і методів

управління мас�медійними системами та за�

собами.

Процес досліджень мас�медіа ускладнювали

різні фактори. По�перше, розбіжності в пози�

ціях фахівців різних галузей знань: психології,

соціології, політології, лінгвістики, історії,

філософії — всіх, хто з методологічних позицій

своєї конкретної науки почав досліджувати,

аналізувати та висвітлювати цей феномен ХХ ст.

По�друге, з позицій кожної з гуманітарних проб�

лем було дуже складно дійти до сутності проб�

лем мас�медіа, до головних і принципових дже�

рел та важелів їх розвитку — це зупиняло чи

гальмувало систематичні дослідження.

Вищеназвані причини і надалі до нашого

часу, при виникненні нових форм, викликів,

загроз з боку практики мас�медіа, обумовлюють

відрив теоретичного осмислення реальних про�

цесів впливів і значення масових комунікацій

від рівня інформаційно�технологічних та орга�

нізаційно�комунікаційних досліджень у цій

сфері людської діяльності.

Таким чином, до 1896 року — появи терміна

«масової комунікації» — слід вважати передісто�

рією щодо досліджень мас�медіа, а термін з по�

чатку ХХст. до 40�х рр. ХХ ст. — першим етапом

розвитку досліджень.

Перед фахівцями, які почали досліджувати

масові комунікації, постали головні проблеми:

виокремити предмет досліджень як спеціаль�

ний новий напрям та знати фундаментальні,

академічні засоби (базові засоби) подальших

наукових розробок у цій галузі. Потрібен був

прорив на цьому науковому напрямі, і він став�

ся у 40�і рр. ХХ ст.

Другий етап досліджень масових комуніка�

цій більшість фахівців окреслює в межах почат�

ку 40�х — початку 60�х років ХХ ст. Цей етап

можливо охарактеризувати як фундаменталь�

ний у становленні та розвитку масових комуні�

кацій, тому що саме в цей період частина дос�

лідників безпосередньо зайнялась створенням

«теорії масових комунікацій» [3, с. 20].

Окрім того, що другий етап розвитку дослі�

джень був науково продуктивним і визначаль�

ним у подальшому розвитку масових комуніка�

цій взагалі, він дав надзвичайно продуктивний

поштовх для професійної освіти журналістів.

Насамперед, така практика охопила університе�

ти США, а на початку 50�х рр. ХХ ст. факульте�

ти журналістики відкрили і в Україні.

Перші теорії масових комунікацій розбу�

довувались за принципом «стимул — реакція»

[1, с. 62]. В той час дослідників об’єднувала

віра у безмежні можливості засобів масової

комунікації, у всесилля методів пропаганди.

Такі настрої панували тоді в США, тому що
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вдалось достатньо швидко трансформувати

суспільну думку населення країни від союз�

ницьких поглядів на результати та роль СРСР

у Другій світовій війні на жорстке протистояння

з Радянським Союзом тих часів, тобто на

сприйняття реалій «холодної війни». Вважа�

лось, що повідомлення ЗМК однаково сприй�

маються всіма членами аудиторій та виклика�

ють незворотну і безпосередню реакцію з боку

тих аудиторій.

На таких принципах побудовані моделі масо�

вих комунікацій Г. Ласуелла (1948 р.) та К. Шен�

нона і В. Вівера (1949 р.). Згідно з теорією Г. Ласу�

елла, комунікація схожа з дією чарівної кулі, що

оволодіваючи свідомістю людини, начебто авто�

матично трансформує ідеї, емоції, значення або

мотивації самої людини. Така спрощена схема

отримала назву «теорії чарівної кулі» і мала знач�

ний успіх та вплив на розвиток досліджень масо�

вих комунікацій другого і навіть третього етапу їх

розвитку.

Модель Г. Ласуелла жорстко критикували

інші дослідники, але водночас самі попадали

під вплив її простої та чіткої схеми.

Більш фундаментальною теорією були кон�

цепції, висунуті у 1942�1944 рр. П. Лазарсфель�

дом, під впливом якого вже у 1958 р., Г. Ласуелл,

Р. Браддок та інші дослідники дещо змінили

власні погляди та значно покращили, вдоскона�

лили свої первинні моделі.

Значний вплив на подальші дослідження

мали розробки К. Шеннона в галузі теорії

інформації, які стали класичними працями

в цій сфері знань. Окрім того, К. Шеннон разом

з В. Вівера розробили лінійні графічні моделі

комунікацій, що включали вже п’ять основних

функціональних компонентів та один фактор

дисфункції — шум. Визначення природи впли�

ву шумів на смислову функцію повідомлення,

що транслюється, справило велике враження на

дослідників того часу, було поширено і розвину�

то у багатьох теоретичних працях 50�х – 70�х рр.

ХХ ст. Вплив моделі К. Шеннона простежується

на всі подальші розробки до нашого часу.

Важливим було і запозичення авторами подаль�

ших розробок з теорії К. Шеннона принципу

виділення однієї чи декількох змінних, що

впливають на сприйняття інформації (телеін�

формації) [1, с. 63–64]. Значним здобутком цього

етапу протягом 50�х рр. ХХ ст. були напрац�

ювання групи С. Ховланда Єльського універси�

тету США, яка займалась проектами визначен�

ня умов досягнення ефективності різних типів

комунікацій, що спрямовані на переконання

аудиторії в цінностях та ідеях, які виступають

в якості завдань перед розробками інформацій�

ного продукту [1, с. 65].

Таким чином, другий етап розвитку дослі�

джень масових комунікацій став кардинальним

і найбільш важливим у цій сфері діяльності

людства. Детальне дослідження всіх ідей, теоре�

тичних розробок та творчих доробок цього

етапу – це теми окремих досліджень.

В. Різун, наприклад, зазначає, що саме дослі�

дження та здобутки другого етапу посилили

зацікавленість учених масами як об’єктом

впливу і, разом з тим, змінили уявлення про

маси як пасивну аудиторію на протилежне.

Маси вже були визначені як активна аудиторія,

від якої залежить ефект впливу засобів масової

комунікації на людей [9, с. 29].

Масово�комунікаційні дослідження другого

етапу в США слід розглянути як розробку зна�

ряддя для соціального менеджменту та інфор�

маційної зброї в соціальному конфлікті того

часу, як знаряддя інформаційно�психологічної

війни двох полюсів міжнародного впливу (бо�

ротьби між США та колишнім СРСР).

Третій етап у розвитку теорії масових комуні�

кацій більшість дослідників визначає у межах

середини 60�х – кінця 70�х рр. ХХ ст. Це період

потужного розвитку телебачення, і тому в цен�

трі уваги дослідників були засоби та методи

впливу телебачення на масові аудиторії, його

ролі й визначенні соціальної реальності та фор�

муванні соціальних норм [9, с. 31, 3, с. 24�25].

В цей час дослідження були спрямовані на

пошук ефектів телебачення як потужного чин�

ника рекламних та політичних кампаній, як

засобу демонстрації широкого спектра явищ,

фактів, подій тощо. Суттєвого поширення на

третьому етапі досліджень масових комуніка�

цій набули досягнення соціальних і психоло�

гічних студій того часу в США та європейських

країнах, які спрямували свої дослідження на

виявлення експозицій поведінки членів ауди�

торії, що вибірково сприймають інформацію

[3, с. 25].

Аналізуючи медіа�впливи на медіа�ефекти,

які справляють ЗМІ та ЗМК на масові аудиторії,

відштовхуючись від усереднення потреб, ба�

жань, позицій, стану цих аудиторій, дослідники

масових комунікацій зорієнтувались, особливо

у сфері політичної комунікації, на врахування

саме таких масових потреб для посилення впли�

вів на користь своїх (або встановленнях) полі�

тичних інтересів. Такі теорії отримали в 70�ті рр.

ХХ ст. назви: теорій прямого впливу, теорії задо�

волення, теорії потреб тощо. [9, с. 31].

Ще одним фактором відмінностей третього

етапу масово�комунікаційних теорій було роз�

маїття дослідницьких напрямів та широке

включення до цього процесу фахівців і дослід�

ників різних країн світу.
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Окрім того, дослідники цього періоду шука�

ють нові теоретичні підходи, які ще доти не

були використані у такого типу наукових пошу�

ках. На той час марксизм, неомарксизм та анти�

марксизм стають суттєвим підгрунтям багатьох

наукових пошуків. На цих напрямках мають

найбільші напрацювання представники німець�

кої, франкфуртської та французької наукових

шкіл. Серед дослідників того часу слід відміти�

ти Т. Адорно, Л. Альтюссера, Ю. Габермаса,

М. Горкгаймера, Г. Маркузе — за свідченням 

О. Зернецької [3, с. 26]. При цьому В. Різун під�

креслює роль Дж. Голлорана — англійського

дослідника телебачення, який уже в той час

звернув увагу на тенденцію зростання в ЗМК

жорстокості, насилля, злочинності та впливу

цих тенденцій на молодь [9, с. 31].

У цей же час з’являються і праці російських

учених, що розробляють теорії спілкування,

наприклад Б. Афанасьєв, О. Бодалев у 60�ті –

70�ті рр. ХХ ст. [1, с. 16].

Таким чином, можна зазначити, що перші три

етапи, при відмінності наукових досягнень на

кожному з них, можуть бути об’єднані і класифі�

ковані як І�а стадія досліджень мас�медіа.

Друга стадія досліджень мас�медіа пов’язана з

ходом та результатами інформаційно�техноло�

гічної революції, яка відкрила нові засоби медіа.

З одного боку, продовжувались, зберігались та

поширювались теоретичні розробки минулих

етапів розвитку масових комунікацій, з іншого

боку, виникала практична і теоретична необхід�

ність осмислення новітніх досягнень техніки та

технологій, тому і на другій стадії слід зберегти

послідовність розгляду, що попередньо встано�

влена в періодизації інших дослідників.

Четвертий етап розвитку теорії масових

комунікацій прийнято розглядати з 80�рр ХХ ст.

Цей етап позначений зростанням кількості ро�

біт, присвячених вивченню аудиторії ЗМІ та

ЗМК, соціальним особливостям складу та струк�

тур цих аудиторій тощо. [9, с. 33].

На згаданому етапі визначились такі напрям�

ки дослідників  [3,с.33]:

— масові культури;

— мас�медіа та суспільства;

— культурного домінування;

— культурної залежності;

— культурного плюралізму тощо.

На цьому етапі особливе значення мали

роботи з глибокого дослідження феномену ма�

сових комунікацій Т. Ван Дейка, який найбіль�

шу увагу приділив впливу сучасних мас�медіа на

широкі глобалізовані аудиторії.

На думку Т. ван Дейка, щоб зрозуміти роль

інформаційних медіа в суспільстві та їх інфор�

мацію, треба показати зв’язок їх дискурсів

з інституційними ієрархіями в суспільстві та

відповідними аудиторіями. Тобто, в центрі ува�

ги дослідників залишаються як найважливіший

напрямок всеосяжні ідеологічні та психічні

впливи ЗМК на аудиторії [3, с. 37].

Історія цих перших чотирьох етапів, якими

більшість раніше вказаних дослідників обмежує

історіографію та періодизацію розвитку дослі�

джень масових комунікацій, свідчить, що засоби

масової комунікації розглядались як інструмент

впливу на маси. Але у процесі глобалізації та з ви�

ходом на арену конкурентної та політичної між�

народної боротьби нових гравців: бізнес угрупу�

вань, транснаціональних компаній, громадських

та спортивних організацій тощо з’явились значні

за потужністю та впливом сили, що діють на

політичні принципи розробки інформаційного

продукту самих ЗМК тощо. Деякі з таких осеред�

ків впливу на діяльність ЗМК вже використову�

ють їх у боротьбі за символічну або й реальну

владу. Тобто поряд з державними структурами,

що замовляли, фінансували та організовували

наукові дослідження в сфері масових комуніка�

цій, з’явилось безліч нових гравців в інформацій�

ному просторі країн та в світовому інформа�

ційному просторі в цілому. Цю особливість

відмічають автори, особливо ті, що опікуються

проблемами безпеки національного інформа�

ційного простору. Тому пропонується, зокрема

Д. Кисловим [6, с. 20], встановити ще два етапи

розвитку досліджень масових комунікацій.
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№ Стадії Етапи

1
І стадія 

(1900 — поч.80�х рр. ХХ ст.)

І етап � перше десятиріччя — кінець 30�х рр. ХХ ст.

ІІ етап � 40�і рр. — середина 60�х рр. ХХ ст.

ІІІ етап � 60�і рр. — середина 70�х рр. ХХ ст.

2
ІІ стадія 

(80 рр. ХХст. — ХХІ ст. наші часи

IV етап — поч.80�х — поч. 90�х рр. ХХ ст.

V етап — серед. 90�х рр. ХХ ст. — початок ХХІ ст.

VІ етап — 2001 р. ХХІ ст. — наші часи.

Таблиця 1. Періодизація досліджень масових комунікацій кінець ХХ ст. — початок ХХІ ст.
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П’ятий етап — з початку 90�х рр. до 2001 р.

і шостий етап 2001 р. (або з початку ХХІ ст. доте�

пер). При цьому п’ятий етап зв’язується з почат�

ком досліджень початку кіберпростору, роз�

витком Інтернет, мережними війнами тощо,

а шостий етап пов’язаний з розгортанням медіа�

терористичних атак (подій вересня 2001 р в США

та інші подібні атаки: операція Норд�Ост у Мос�

кві, Беслан тощо). Глобальні кризові явища та

роль в них ЗМК 2008–2010 рр. висувають нові

вимоги до осмислення ролі, значення, можливо�

стей та трансформацій сучасних мас�медіа вже

в світлі нових соціальних викликів, задач і загроз.

Тому пропонується така періодизація дос�

ліджень масових комунікацій у період кінця

ХХ ст. – початку ХХІ ст.

Отже, теоретичні дослідження масових кому�

нікацій у своєму розвитку з 1900 р. по 2010 р.

включно пройшли шість етапів протягом двох

стадій трансформацій. Першу стадію розвитку

досліджень мас�медіа можна визначити, як кла�

сичну, в якій саме і виникла теорія масових

комунікацій. Другу стадію слід визначити, як

сучасну, в якій масові комунікації трансформу�

ються у соціальні комунікації під впливом

соціально�економічних та глобалізаційних змін

сучасності.
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У статті розглядається проблема взаємозв’яз"
ку соціокультурної компетенції майбутнього вчи"
теля та його світоглядних позицій, їх значення
в професійній готовності студента. Уточнено
зміст поняття «соціокультурна компетенція»,
визначено складові компоненти соціокультури.
Здійснено аналіз психолого"педагогічних дослі"
джень проблеми соціокультури та її зв’язок з со"
ціальними комунікаціями.

Ключові слова: соціокультурна компетенція

майбутнього вчителя та соціальні комунікації,

світоглядні позиції, оцінно�ціннісні знання.

В статье рассматривается проблема взаимо"
связи социокультурной компетенции будущего учи"
теля и его мировоззренческих позиций, их значение
в профессиональной готовности студента. Уточ"
нено содержание понятия «социокультурная ком"
петенция», определены составные компоненты
социокультуры. Осуществлен анализ психолого"пе"
дагогических исследований проблемы социокульту"
ры и ее связь с социальными коммуникациями.

Ключевые слова: социокультурная компетен�

ция будущего учителя и социальные коммуни�

кации, мировоззренческие позиции, оценочно�

ценностные знания.

In the article the problem of the correlation of the
future teacher  culture and his world view positions and
their meaning in the students professional readiness is
presented. The contest of the concept «social culture»
has been detailed and the concept of the basic com"
ponents of the social culture is determined. The analy"
sis of the social culture problem in the psychology"pe"
dagogical research is realized.

Key words: sociocultural competence of future

teachers i social communication, world view posi�

tions, valuing knowledge.

Постановка проблеми. На початку третього

тисячоліття поглиблюються та прискорюються

загальносвітові соціально�економічні, політич�

ні, соціокультурні процеси, які визначають

розвиток людства на сучасному етапі його життє�

діяльності. Утвердження демократичних цінно�

стей, входження України до Європейського

освітнього простору на основі науково�інформа�

ційної підтримки інноваційного й економічно�

го розвитку відбувається через модернізацію

структури освіти, оптимізацію змісту освіти,

моніторинг і управління якістю освіти. Глобальні

суспільні зрушення мають систематичний, швид�

кий, незворотний характер. Вони зумовлені на�

уково�технічним прогресом, швидкою інформа�

тизацією та комп’ютеризацією, демократизацією

суспільного життя у більшості країн світу.

Модернізація структури освіти передбачає

інтеграцію, взаємопроникнення навчальних

дисциплін у вищій школі з метою якомога кра�

щої підготовки випускника університету до

ефективного функціонування на європейсько�

му ринку праці.

Стан та перспективи соціально�економічного

й політичного розвитку країни, сучасних багато�

вимірних взаємин суспільства і природи, стосун�

ків між людьми в сім’ї чи на роботі, між націями,

народами, партіями, континентами — все свід�

чить про взаємозалежність. Тобто зміни в одній

системі негайно викликають ланцюгову реакцію

перетворень у сусідніх системах [8, с. 112�114].

У Концепції підготовки фахівця у галузі освіти

підкреслюється, що визначальним у становлен�

ні майбутнього вчителя є «пріоритет загально�

людських духовних цінностей, формування

у майбутніх спеціалістів духовних якостей, роз�

виток спеціально�педагогічних, художніх, пси�

хологічних та естетичних начал» [5, с. 111�112].

Підготовка фахівця на такому рівні передбачає

сформованість у нього такого компонента педа�

гогічної культури як соціокультура.

Мета статті. Теоретично обґрунтувати роль

та значення соціокультури у професійній діяль�

ності майбутнього вчителя; розкрити роль сві�

тоглядних позицій у формуванні соціокультури

студентів, їх взаємозв’язок з компонентами

соціальних комунікацій.
Виклад основного матеріалу. Проблема соціо�

культури особистості та її взаємозв’язок з ком�
понентами соціальних комунікацій упродовж
останніх десятиріч привертає дедалі більше
уваги вчених (Б. Додонов, Л. Кондрашова,
Л. Сбітнєва, Л. Соколова, О. Чебикін та ін.). Так,
уже у працях В. Сухомлинського відмічається
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важливість постановки даної проблеми. Автор
зазначає, що соціокультура стає особливою сфе�
рою духовного життя людини і без широкого та
повного її діапазону не буде повноцінної люди�
ни. Педагог визначав такі ознаки загально�
людської культури: культуру відчуттів і сприй�
мань, культуру слова та емоційних станів,
емоційну сприйнятливість світоглядних і мо�
ральних ідей, принципів, істин [6, с. 234–235].

У багатьох закордонних і вітчизняних дос�
лідженнях звертається увага на той факт, що
соціокультуру, як і будь�яку іншу культуру, варто
формувати й виховувати. Однак, проблемі форму�
вання соціокультури майбутніх педагогів у процесі
вузівської підготовки присвячена незначна кіль�
кість робіт. Зокрема, психологічні механізми й умо�
ви формування соціокультури студентів вищих
закладів освіти розглядались у дисертаційному
дослідженні С. Колот, формування культури май�
бутніх учителів музики досліджували І. Могилей,
Л. Нікіфорова; проблему формування емоційно�
сті педагогічної діяльності майбутніх учителів роз�
глядала Л. Страхова, формування соціокультури
майбутніх учителів у процесі вивчення педагогіч�
них дисциплін вивчала І. Аннєнкова.

Вагомий внесок у розвиток філософії соціо�
культури та її взаємозв’язок із соціальними кому�
нікаціями зробив німецький педагог Едуард
Шпрангер (1882–1963 рр.). При розробці теорії
освіти він спирався на категорії «індивідуальні�
сть»,«універсальність», «цілісність». Процес на�
вчання Шпрангер розглядав крізь призму поло�
жень педагогічних поглядів В. Гумбольдта
(1767–1835 рр.) та положень німецького кла�
сицизму, завдяки чому філософія освіти набу�
ває гуманістичного підгрунтя. Одночасно крізь
призму педагогіки він розглядав завдання загаль�
нокультурної та освітньої підготовки, завдяки
чому остання набуває додаткових вимірів, пов’я�
заних з культурологічною парадигмою освіти [7,
с. 212–214]. На його думку, засвоєння основ куль�
турологічних знань за допомогою соціальних
комунікацій сприяє пробудженню духовних сил,
а завдяки взаємодії з навколишнім світом постає
вибір, що іменується ним як внутрішня культура
особистості. Освітню культурологічну підготовку,
яку учень одержуватиме у подальшому навчанні,
необхідно диференціювати відповідно до особи�
стісних нахилів та дотримання категорії цілісно�
сті особистості. Саме цю культуроспрямовану
підготовку, що здійснюється відповідно до потреб
соціальної комунікації і з урахуванням особистіс�
них нахилів та покликання, Шпрангер називає
культурологічною фазою освіти. На його погляд,
коли відбувається поєднання особистісного і
соціального стрижня, що є постійним завданням
самореалізації особистості, має місце загально�
освітня культурологічна підготовка. На його
думку, кожний ідеал освіти та виховання передба�

чає наявність такого соціокультурного компо�
нента, як абсолютний обов’язок. Саме виховання
почуття обов’язку кожного повинно сприяти
об’єднанню індивідуальних і групових ідеалів
загальнолюдської культури або контролювати
процес духовного виховання в суспільстві як
соціального замовника. Гуманістичні ідеали
виховання Шпрангер розглядав з точки зору
«корисності» духовних ідеалів та соціальної
незалежності людини. Шпрангер допускає син�
тез творчих і адаптивних якостей особистості.

Сучасник Шпрангера Теодор Літт (1880–1962 рр.)
вважав, що виховання в дусі ідеалів гуманізму
в реальних життєвих ситуаціях виявляється без�
силим. На його думку, виховання необхідно
повернути у «світ речей і предметів». У цьому
просторі Літта цікавила, передусім, інтер�
суб’єктивна реальність, головною формою якої
є культура. Саме вона стає основною рушійною
силою особистості і суспільства, формою кон�
такту індивіда із суспільним середовищем. Він
вважав, що там, де освіта підмінюється лише
абстрактною підготовкою, неминучим є ніве�
лювання особистості [6, с. 234–235]. Аналізую�
чи концепції освіти, що грунтуються на основі
філософії прагматизму, Літт ставив питання, чи
не куплена така діловитість занадто дорогою
ціною — втратою людського в людині. Він ви�
ступав за збереження індивідуальності, що до�
сягається на основі зв’язку виховання й освіти.

Якщо американським філософам і педагогам
початку ХХ століття належить лідерство у роз�
робці прагматичної установки в педагогіці, то
у розробці антропологізованих варіантів філо�
софсько�педагогічних учень визнане лідерство
належить німецьким теоретикам. Так, німець�
кий філософ Отто Больнов вважає, що формую�
чим потенціалам людини є соціокультурна
сфера. Він звертає посилену увагу на значення
духовного для людини. На його думку, ця кате�
горія є показником цілісності життя. Духовність
породжує переживання, які виступають у ролі
праоформленння  людини. Відомо, що катего�
рія «душевний настрій» привернула увагу пред�
ставників літературної течії «Бурі і натиску»
(«Sturm und Drang»), які вбачали в ньому вихід�
ну передумову і свідому життєву позицію для
розвитку задатків та здібностей індивіда. Проб�
лема духовності залишається актуальною і нині
для кожного педагогічного процесу. Починаю�
чи з 60�х років ХХ століття, у філософсько�ан�
тропологічних доктринах відбулася переоцінка
категорії «духовність»: головним при цьому став
критерій «корисності». Різні форми духовної
культури Больнов пропонує розглядати з точки
зору їх здатності формувати такі чесноти, як
загальна вдячність, довіра. У контексті поняття
«духовність» досліджується також зміст таких
понять, як «рідна домівка», «спільнота», «бать�
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ківщина» та підкреслюється їх роль у формуван�
ні людини і спеціаліста�фахівця [12, с. 391�393].

Сучасні педагоги і філософи вважають, що
нині з появою новітніх соціальних комунікацій
виявилась необхідність у розробці більш гнучкої
моделі формування високодуховної людини
порівняно із жорсткими схемами прагматизму та
позитивізму. Створення такої моделі є можливим
завдяки поєднанню прагматизму і позитивізму
з екзистенціальною феноменологічною філосо�
фією. З цією метою філософи та педагоги Заходу
допустили розширення дослідницького горизон�
ту і теоретико�пізнавальних можливостей філо�
софії виховання за рахунок взаємозбагачення іде�
ями різних філософських концепцій. Вони
запропонували нову філософську та соціальну
концепцію, в якій людина розглядається як
«недостатньо досконала істота», через що її
головною ознакою є відкритість світові. Саме ця
ознака виступає фундаментальною передумовою
для всієї багатогранної людської діяльності,
включно загальноосвітнє навчання та соціальну
комунікацію. Доцільність і необхідність соціо�
культурної підготовки полягає у доповненні цієї
недосконалості людини через її внутрішню куль�
туру. Концепція недостатньо досконалої людини
набуває характеру всезагальності і стає вихідним
положенням для розробки нової парадигми вихо�
вання. Тому стратегічна концепція соціального
розвитку ФРН із середини 60�х років спрямована
на створення суспільства високої продуктивності
праці, що грунтується на кооперації всіх суспіль�
них класів та груп за допомогою соціальних
комунікацій [7, с. 126–127]. У реалізації даної
настанови вирішального значення набув новий
характер навчання і виховання, що досягається
завдяки впровадженню неавторитарних концеп�
цій, серед яких слід назвати концепцію педагогіч�
ної взаємодії, співпраці, співтворчості. У цьому
зв’язку педагогічна наука одержала державне замо�
влення — розробити та реалізувати на практиці
концепцію «соціального научіння». Перед навчаль�
но�виховними закладами постало завдання — за�
безпечити оптимальний безконфліктний розвиток
особистості, сформувати у неї уміння взаємодії,
налагодження позитивних взаємовідносин у
соціальній групі. Гносеологічне коріння цієї кон�
цепції слід відшукувати у дослідженні категорії
соціокультурного спілкування, значущості емоцій�
ного і духовного в людині, морально та естетично
досконалих відносин між людьми.

Відомо, що на початку ХХ століття ідея спіл�
кування стала важливою проблемою соціально�
го життя і культури. Серед філософів, які зроби�
ли внесок у розвиток проблеми спілкування,
а отже і педагогіки взаємодії, слід назвати
М. Хайдеггера (1889–1996 рр.), К. Ясперса
(1883–1969 рр.), М. Бубера (1878–1965 рр.).
Проблема порозуміння, відкритості, діалогу

культур постають у Ясперса як життєва необхід�
ність. Найдетальніше проблема спілкування
розглядається у працях Бубера, одного з най�
більших прибічників «діалогічного принципу».
Бубер спирається на положення Л. Фейєрбаха
про те, що людська сутність проявляється лише
у спілкуванні, в єдності, яка спирається на
реальні відмінності між «Я» і «Ти» [5, с.
132–134]. Саме філософія спілкування виступає
найбільш ефективним теоретичним обгрунту�
ванням і процесу соціокультурної взаємодії. У
результаті спілкування відбувається не просто
обмін ідеями, думками, а перетворення стану
кожного учасника в їхнє спільне надбання,
спільний здобуток — соціокультурний досвід.

Культура спілкування виступає у двох взаємо�
пов’язаних формах: у формі повідомлення/пере�
дачі інформації, а також у формі прилучення,
тобто залучення до співучасті у спільній діяльно�
сті [3, с. 312–314]. Завдяки спільній діяльності
з’являється можливість засвоювати зміст мовно�
го та мовленнєвого досвіду, який не присутній
у знанні однієї із сторін. Розробка концепції
соціокультурної комунікації у контексті катего�
рій спілкування і мовленнєвої взаємодії допомо�
же розробити ефективніші підходи до її організа�
ції з огляду на індивідуальний підхід. Зокрема,
у контексті поняття соціокультурної комунікації
процес іншомовного навчання як передачі прак�
тичних умінь комунікації вимагає безпосе�
реднього показу того, які мовні кліше необхідно
залучати у певних обставинах даної комунікації
[8, с. 222–224]. Слід мати на увазі, що цей процес
передачі практичних знань апелює не лише до
усвідомлення, а й до наслідування соціокультур�
них категорій. А це означає, що ефективне нав�
чання вимагає міжособистісного контакту ви�
кладач�студент, який мусить грунтуватися також
на відносинах рівноправних суб’єктів мовної
комунікації. Досягнення цілі (формування го�
товності до міжкультурної комунікації) можливе
при інтегрованому підході. Теорія створення
інтегрованих курсів не нова. Поєднання профе�
сійних знань психолого�педагогічних дисциплін
з іноземною мовою може стати важливою умо�
вою формування інтеркультури майбутніх фахів�
ців. Успішне досягнення цілі можливе при за�
стосуванні особистісного підходу — принципу,
який в якості головної цілі передбачає стано�
влення і розвиток особистості як суб’єкта влас�
ного життя, культури та історії [8, с. 245–247].
Ряд учених робить висновки: потрібно будувати
культурно�історичну або соціально�культурну
теорію освіти, бо тільки така теорія виключає
ідеологію як механізм управління суспільною
свідомістю і робить цим механізмом самовиз�
нання людини�індивідуальності в просторі сус�
пільного розвитку соціальної комунікації [1; 2; 3].
Іноземна мова як навчальний предмет стає
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інструментом полікультурного розвитку особи�
стості, яка навчається та сприяє усвідомленню
себе в конкретних умовах соціуму як культурно�
історичного суб’єкта. Культура в світі соціальних
комунікацій виступає як їх змістова складова,
джерело знань про природу, суспільство, способи
діяльності, емоційно�вольового та ціннісного ста�
влення людини до оточення, спілкування та ін [8].

Поняття культури (від лат. cultura — оброб�
лення, вирощування, у педагогічному контекс�
ті — освіта, навчання, виховання) охоплює
сукупність практичних, матеріальних і духовних
надбань суспільства, які відображають його
історично досягнутий рівень розвитку і втілю�
ються в результатах продуктивної діяльності
людини, зокрема систему освітніх та соціальних
комунікацій, мистецьку творчість, а також
соціальні установи й організації, які забезпечу�
ють їх функціонування (школи, заклади вищої
освіти, музеї тощо).Водночас під культурою
розуміють рівень освіченості, вихованості окре�
мої людини, а також якісний рівень оволодіння
якоюсь галуззю знань або діяльності [1].

Іншомовна культура є одним із видів освіти.
Вона повинна визначати зміст навчання інозем�
ної мови у ВНЗ. Дана культура повинна включати
три процесуальні аспекти освіти: пізнання та нав�
чання; розвиток; виховання. Пізнання та навчан�
ня спрямовані на оволодіння змістом іншомовної
культури, головними компонентами якої висту�
пають уміння та навички. Дані компоненти реалі�
зують себе під час навчання іноземній мові.
Головними компонентами змісту соціокультурної
компетенції виступають навички та вміння
щодо здійснення мовної діяльності, спілкування
в умовах конкретної соціокультурної комунікації
[3, с. 172–174]. Виховання засобами соціальних
комунікацій спрямоване на оволодіння педагогіч�
ним змістом іншомовної культури. Оволодінню
даним змістом у ВНЗ будуть сприяти ряд педаго�
гічних дисциплін. Головними компонентами со�
ціокультурного та педагогічного змісту навчання
виступають здібності та якості особистості. Тобто,
іншомовна культура є тією частиною загальної
культури людства, якою студент може оволодіти
в процесі комунікативної іншомовної освіти в піз�
навальному та навчальному (культурознавчому),
розвиваючому (психологічному), виховному
(педагогічному) аспектах [5, с. 121–124]. Іноземна
мова інтегративно пов’язана з рядом психолого�
педагогічних дисциплін, які певним чином будуть
сприяти міжкультурній взаємодії — процесу, який
обумовлений одночасно природними, етноланд�
шафтними та соціальними, стереотипними умо�
вами взаємодіючих культур [8]. Всі разом дисци�
пліни будуть сприяти розвитку міжкультурної
комунікативної компетенції — сума знань та
вмінь, які необхідні для спілкування на міжкуль�
турному рівні. Володіння даною компетенцією

допоможе подолати бар’єри комунікації та уни�
кнути «культурного шоку», який виникає при нез�
нанні звичаїв, традицій, культурного життя краї�
ни, в якій перебуває індивід. Міжкультурна
комунікаційна компетенція включає в себе між�
культурну комунікацію, яка є невід’ємним еле�
ментом даної компетенції, і, при оволодінні якою
людина спілкується не лише понад мовні кордо�
ни, але й розвиває свою інтеркультуру та стає здат�
на до міжнародної мобільності.

Академічні обміни на науковому рівні сприя�
ють привнесенню в чужу культуру звичаїв, тра�
дицій, вірувань, стилів життя, характерних для
іншої культури. Зазвичай, це відбувається через
вербальне спілкування, соціокультурну комуні�
кацію, встановлення дружніх зв’язків з пред�
ставниками інших культур, носіями іноземної
мови. Оскільки прислів’я та приказки є концен�
трованим вираженням особливостей націо�
нального менталітету, то саме через них відбу�
вається взаємопроникнення культур, що веде до
кращого взаєморозуміння та співпраці.

З огляду на ситуацію, що склалась, Міністер�
ство освіти і науки України за сприяння Бри�
танської Ради у березні 2005 року прийняло Про�
граму з англійської мови для професійного
спілкування [10, с. 12–14]. Це означає, що на�
вчання англійської мови у вищих навчальних
закладах, починаючи з першого курсу, має бути
спрямованим на оволодіння професійною лекси�
кою, коло усних тем для обговорення повинно
торкатись обраної студентом професії. Ми проа�
налізували соціокультурну спрямованість нової
Програми і дійшли висновку, що вона надає сту�
дентам нефілологічних спеціальностей можли�
вість розвивати іншомовну соціокультурну ком�
петенцію та стратегії, необхідні для ефективного
навчання і майбутнього професійного спілкуван�
ня. Програма АМПС зорієнтована на «виховання
інтересу до культур наших європейських сусідів,
розвиток демократичного суспільства, формуван�
ня відкритості, толерантності й поваги до «несхо�
жості» й відмінностей» [10, с. 15–17]. У більш
широкому європейському контексті вона спрямо�
вана не лише на розвиток прагматичної компе�
тенції, але й ураховує соціокультурний аспект
спільноти, в якій будуть жити й працювати сту�
денти — майбутні фахівці. Серед цілей Програми
(практичної, освітньої, пізнавальної, розвиваю�
чої) окремо виділено соціокультурну та соціальну
мету. Соціокультурна мета передбачає досягнення
широкого розуміння важливих і різнопланових
міжнародних соціальних та культурних проблем
для того, щоб діяти належним чином у культурно�
му розмаїтті професійних і академічних ситуацій,
у той час як досягнення соціальної мети має
сприяти становленню критичного самоусвідо�
млення і вміння спілкуватись у постійно змінюва�
ному міжнародному середовищі. Соціокультурна
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компетенція, як зазначено в Програмі, є «неві�
д’ємною частиною її змісту і спрямована на
розвиток розуміння й тлумачення різних аспектів
культури і мовної поведінки у професійному сере�
довищі [10, с. 82�84]. Вона сприяє розвитку вмінь,
характерних для поведінки в різних культурних
та професійних ситуаціях, і реагування на них»
[10, с. 27]. Рівень володіння мовою В2, тобто стан�
дартні вимоги на здобуття ступеня бакалавра за
міжнародно прийнятими рівнями володіння
мовою для різних спеціальностей [10, с. 82], пе�
редбачає, що соціолінгвістична та прагматична
компетенції мають бути розвинені до такої міри,
щоб студенти могли розуміти, як ключові цінно�
сті, переконання та поведінка в академічному та
професійному середовищі України відрізняють�
ся при порівнянні однієї культури з іншими. По
закінченні курсу АМПС студенти зможуть за�
стосовувати міжкультурне розуміння в процесі
безпосереднього усного і писемного спілкування
в академічному та професійному середовищі,
а також належним чином поводитися й реагувати
у типових світських, академічних і професійних
ситуаціях повсякденного життя та знати правила
взаємодії між людьми у таких ситуаціях.

Висновки. Аналіз різних наукових позицій
дозволив зробити висновок про те, що механізм
взаємодії професійної підготовки студента та
розширення його іншомовної соціокультурної
компетенції як складової його соціальної кому�
нікації в процесі вивчення професійно спрямо�
ваної англійської мови базується на певних
педагогічних (наявні засоби навчання, усвідо�
млення викладачем необхідності цілеспрямова�
ного поєднання навчання мовного, мовленнє�
вого і професійно спрямованого матеріалу) та
психологічних засадах, таких як:

• визнання студентом наявних розбіжностей
у соціокультурній та професійній сферах життя
нашого народу та людей в англомовних країнах;

• ставлення студента до вивчення іноземної
мови, його налаштованість на опанування кор�
поративної культури носіїв мови;

• готовність студента до толерантного сприй�
няття інших стилів професійного спілкування,
норм комунікативної поведінки, ставлення до
ведення бізнесу тощо.

З точки зору новітніх освітніх технологій та
рівня розвитку соціальних комунікацій механізм
взаємодії професійної підготовки студента, розши�
рення його іншомовної соціокультурної компетен�
ції передбачає дотримання певної послідовності
в накопиченні соціокультурних знань з опорою на
знання, отримані в процесі вивчення профільних
дисциплін, та філософське положення щодо пере�
ходу кількості в якість. Спираючись на професійні
знання студента, його власний життєвий досвід,
ставлення до вивчення іноземної мови та зважаю�
чи на дидактичні принципи доступності, посиль�

ності, наступності у викладенні навчального мате�
ріалу, викладач, здійснюючи методичний супровід,
зокрема для осіб з особливими потребами, веде
студента до поступового розширення його іншо�
мовної соціокультурної компетенції як складової
його соціальної комунікації.

На підставі аналізу вивченої літератури ми
вбачаємо потребу в необхідності проведення
подальшого дослідження щодо аналізу названої
проблеми, визначення ефективних напрямів
роботи зі студентами.
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Розглядаються зміст та характер впливу
інформатизації на бібліотечно"інформаційне се"
редовище. Визначаються напрями інтеграції біб"
ліотек до інформаційного середовища вищих на"
вчальних закладів освіти.

Ключові слова: бібліотечно"інформаційне сере"
довище, трансформаційні зміни, складові інфор"
маційного середовища освіти, інтеграція.

Рассматривается содержание и характер
влияния информации на библиотечно"информа"
ционную среду. Определяются направления инте"
грации библиотек в информационную среду выс"
ших учебных зеведений.

Ключевые слова: библиотечно"информацион"
ная среда, трансформационные изменения,
составные информационной среды образования,
интеграция. 

Context and character of influence of informatiza"
tion on library"informational environment are consi"
dered. Directions of library integration into informati"
onal environment of high school are determined.

Key words: library"informational environment,
transformational changes, components of informati"
onal environment of education, integration.

Постановка проблеми. Зростання ролі освіти

як каталізатора суспільного розвитку в умовах

інформаційного суспільства обумовлює підви�

щення інтересу до питань її інформаційної під�

тримки. Бібліотеки вищих навчальних закладів

(ВНЗ) зайняли провідне місце у забезпеченні

освітньо�навчального наукового процесу та від�

повідають за створення необхідних умов досту�

пу і використання інформаційних та когнітив�

них ресурсів суспільства. Інформатизація стала

головним чинником інтеграції бібліотек ВНЗ до

інформаційної інфраструктури освіти і переду�

мовою їх динамічного розвитку як сучасних

інформаційно�комунікаційних структур.

Мета статті полягає у визначенні основних

змін, що викликають трансформаційні процеси

складових інформаційного середовища освіти.

У досягненні мети головним завданням постає

встановлення провідної ролі інформаційних

технологій (ІТ) у перетворенні бібліотек ВНЗ

в рівнозначну структуру освіти. 

Аналіз публікацій. У загальному соціокуль�

турному процесі інформатизація почалася ще

у 60�ті рр. ХХ ст. з упровадження комп’ютерних

технологій у різні суспільні підсистеми. У 80�ті

рр. вона перетворилася на широкомасштабний

процес впровадження автоматизованих техно�

логій роботи з інформацією. Інформація, інфор�

маційні технології, інформатизація стали основ�

ним контентом документального, а в наш час

і електронного потоків інформації в різних нау�

ково�практичних галузях. Це не обійшло галузі

педагогіки та бібліотечно�інформаційної діяль�

ності. Близькість змісту вищеназваних понять

водночас не означає тотожного розуміння про�

цесів та феноменів, які за ними стоять. Трива�

лий час зберігалося ставлення до бібліотек як

тільки ресурсної частини освітнього процесу. Їх

освітні функції обмежувалися організацією

фондів, забезпеченням доступу, пропагандою

літератури у відповідності до цілей професійно�

спеціальної освіти, залученням до освіти та сам�

оосвіти, формуванням інформаційної грамот�

ності, допомогою у виборі та використанні

інформаційних матеріалів для засвоєння навчаль�

них програм, проведення заходів, спрямованих

на підвищення культурного рівня студентів,

духовного збагачення, стимулювання пізна�

вального інтересу, формування наукового світо�

гляду [1, 2, 3]. Відносно педагогічної діяльності

бібліотечних фахівців склалися певні уявлення,

які отримали теоретико�теоретичного обґрун�

тування у напрямі «бібліотечна педагогіка»

[4, 5]. Слід підкреслити, що вони не виходили за

межі традиційного ставлення до бібліотек як до

ресурсної складової та обмежували участь

бібліотек у навчальному процесі лише викори�

станням бібліотечно�інформаційних заходів.

Бібліотека розглядалася як окреме педагогічне

середовище. Певним кроком інтеграції до педа�

гогічного процесу ВНЗ було включення до про�

грам підготовки студентів спеціальних курсів

«Інформаційна культура» або розділів курсу
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«Введення до спеціальності». Ці курси розкри�

вали завдання, засоби, форми роботи з науко�

вонавчальною інформацією, складанням біб�

ліографічних описів літературних джерел,

бібліографічних списків. Додатково розкривали

інформаційні ресурси і пошукові можливості

бібліотечно�інформаційних систем ВНЗ [6, 7].

Використання комп’ютерної техніки заклало

основи змін інформаційного середовища у біб�

ліотеках. Інформатизація бібліотек призвела до

появи автоматизованих бібліотечних систем

(АБС), що поєднують представлення бібліотеч�

них каталогів, видачу книг, комплектування,

міжбібліотечний абонемент, управління вну�

трішніми БД. Локальні АБС, завдяки комуніка�

ційним технологіям глобальних комп’ютерних

систем, дозволили здійснити доступ і пошук

майже в усьому ресурсі освіти. Створювати кор�

поративні об’єднання для електронного відоб�

раження своїх фондів в інформаційних мережах

і користуватися ними за єдиними правилами

інших навчальних закладів [8, 9]. Публікації з пи�

тань розробки, впровадження, використання

автоматизованих бібліотечно�інформаційних

систем (АБІС) склали величезний документаль�

ний потік у міжнародному масштабі. Він охопив

усю палітру питань щодо процесів комплексної

інформатизації діяльності бібліотек. Значним

вкладом у цьому напрямі в Україні стали роботи

М. С. Слободяника, Л. Й. Костенка В. О. Васи�

льєва, Г. Г. Асєєва, О. Г. Кириленка, М. І. Сенчен�

ка, Т. П. Павлуші, Г. В. Шемаєвої, О. Г. Лугансь�

кого, В. А. Голуба. Фундаментально питання

впровадження АБІС, організації автоматизова�

них робочих місць у бібліотеках, особливості

автоматизації різних функціональних підси�

стем, зокрема індексування вхідного потоку,

створення і ведення бібліографічних електронних

ресурсів, обслуговування, доставки електронних

документів висвітлені у роботах Л. Я. Шрай�

берга, Ф. С. Воройського та інших російських

фахівців.

Використання оцифрованих документів на

лазерних дисках значно розширило можливості

комплектування і створення фондів бібліотек

у ситуаціях подорожчання паперових носіїв

і фінансових обмежень на придбання необхід�

ної літератури. До того ж, це дало змогу розши�

рити тематику комплектування соціогуманітар�

ними і довідковими матеріалами, художніми

і музичними творами, путівниками по музеях,

енциклопедіями, матеріалами краєзнавчого

характеру, словниками, ігровими програмами,

а також навчальними матеріалами. Включення

СD�ROM і DVD�ROM до фондів бібліотек було

одним із перших чинників створення у бібліо�

течній організації електронних читальних залів.

На думку М. Потапенко, планомірна робота

бібліотек України з оптичними носіями почалася

з 2002р. [10]. Поступово з розвитком технологій

оцифрування документальних джерел, техніки,

що забезпечувала їх створення, поширення їх

використання, виникли умови інтегрування до

комунікаційних систем, зокрема на базі мульт�

имедійних комплексів. Оптичні носії значно

урізноманітнили навчально�виховну роботу

бібліотек зі студентами. Локалізовані на окре�

мих комп’ютерах, за відсутності технологічних

зв’язків між собою, оптичні технології поступо�

во були включені в інтегровані бібліотечно�ін�

формаційні комплекси завдяки розвитку мере�

жевих технологій. Підключення до локальних

обчислювальних систем, а потім і до глобальної

мережі Інтернет призвело до нового етапу

розвитку інформаційного середовища бібліотек

у цілому та бібліотек ВНЗ зокрема.

Викладення основного матеріалу. Приєднання

АБІС до локальних обчислювальних систем

стало важливим кроком до формування єдино�

го інформаційного простору ВНЗ. Бібліотека

таким чином стала невід’ємним елементом

інтегрованої інформаційної системи освіти.

Розвиток технологій інтернет\інтранет, техно�

логій лінгвістичного забезпечення взаємодії

в ІС (Z.39.50, OPAC, шлюзових фільтрів), стан�

дартів обміну даними створили підстави гово�

рити про нову організаційну форму діяльності

бібліотеки [11].

Розв’язання різних аспектів функціонування

електронних бібліотек утвердили фахівців у на�

явності змішаного інформаційного середовища

ВНЗ, в якому співіснують традиційні і автома�

тизовані діяльнісні бібліотечні форми. Водно�

час з’явилося поняття «електронна бібліотека»

як «упорядкована колекція різнорідних доку�

ментів, споряджених засобами навігації і пошу�

ку» [12, с. 45]. Слід зауважити, що дослідники та

розробники цифрових і електронних бібліотек

фактично концентрують увагу на різних аспек�

тах автоматизації. У першому випадку розгляда�

ють специфічні технології бібліотечної діяльно�

сті. У другому — загальні інформаційні

технології. Їх інтеграція відбиває повну картину

інформатизації бібліотек з використанням усьо�

го комплексу технологій повних циклів зібран�

ня, обробки, представлення, передачі та вико�

ристання документів, інформації та знань

в електронних комунікаційних каналах сучас�

ного інформаційного суспільства. Ці технології

відображають перехід бібліотеки на новий тех�

ніко�технологічний, організаційний, функціо�

нальний рівні. До речі, на функціональному рівні

треба враховувати розподіл функцій як у комуні�

каційній підсистемі біліотечно�інформаційної
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галузі, так і в соціально�комунікаційній підси�

стемі суспільства. Сучасний рівень впливу

інформаційно�комунікаційних технологій на

діяльність бібліотек ґрунтовно досліджує Т. А. Ду�

рєєва [13, 14].

Діяльність бібліотек динамічно переміщуєть�

ся в мережеве середовище комунікаційних

систем. У них за допомогою порталів відбу�

вається здійснення пошуку ресурсів мережі,

електронної доставки документів, аутентифіка�

ції учасників комунікації і захисту ресурсів та

доступу, збору інформації за рахунок експорту

й імпорту даних, інтеграції мережевих ресурсів,

оцифрування друкованої інформації, забезпе�

чення копірайту, збереження за рахунок ство�

рення цифрових архівів, структурування елек�

тронних інформаційних ресурсів за рахунок

використання стандартів метаданих (Dublin

Core, Z.39.50., OPAC) [15].

Програмний компонент нового електронно�

го середовища бібліотек теж набуває значних

змін. Для роботи з документами бібліотечні

фахівці вже значно просунулися у роботі з про�

грамами операційної системи WINDOWS —

Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power

Point, Microsoft Access, Microsoft Outlook [16].

Крім того, для проведення операцій сканування

і поповнення повнотекстових БД у бібліотеках

необхідне знання програмних продуктів Acrobat

Reader, Fine Reader; форматів представлення

даних PDF, HTML; гіпертекстових оболонок

тощо. Також зростає потреба в орієнтації у сфері

програм і технологій захисту інформації [17]. Це

важливо враховувати, якщо інформація ВНЗ

представлена на веб�сайті бібліотеки та обмежує

доступ для сторонніх користувачів або коли

йдеться про платні послуги, несанкціонований

доступ до інформації, що захищена ліцензійни�

ми правами. Треба враховувати той факт, що

формування єдиного інформаційного просто�

ру освіти, крім єдності технологій, передбачає

і програмну єдність. Тому інформаційний ме�

неджмент освіти потребує програмної єдності.

Це питання загострюється тенденціями інтегра�

ції видавничої діяльності ВНЗ із інформаційно�

ресурсною діяльністю бібліотек при генерації

потоку навчально�методичної інформації в ме�

жах ВНЗ або того, що включається до міжбібліо�

течного обміну або представляється у галузевих

національних і міжнародних освітніх ресурсах.

Насичення інформаційного середовища

освіти різними програмами продуктами

зумовлює необхідність постійно працювати над

архітектурними аспектами ІС ВНЗ і рухатися

шляхом інтеграції технологій та систем, що

забезпечують освіту.

Розвиток навчального середовища освіти за

рахунок його дистанціювання також ставить

питання єдності технологій, програм і засобів

роботи й доступу до інформації у ВНЗ. Як вва�

жають фахівці, користувачі в освітній сфері

у найближчий час мають отримувати найшвид�

ший та найповніший доступ до широкого кола

інституцій у режимі он�лайн, продовжуючи

поствузівське навчання, перекваліфікацію або

підвищення кваліфікації [18]. Крім того, відмі�

чається тенденція використання технологій на

базі мобільного зв’язку (зокрема системи WAP),

що потребує додаткових робочих місць у бібліо�

теках із виходом до мережі. Говорячи про інфор�

маційно�освітнє середовище, необхідно знов

повернутися до Інтернет. Поширення веб�тех�

нологій мережі, а також мультимедійних її

можливостей, потребують урахування цих аспек�

тів інформатизації в сфері діяльності бібліотек

ВНЗ і в освітніх закладах у цілому. Веб�сайти

бібліотек уже не є новиною, але потребують

постійної уваги з точки зору їх презентаційності,

комфорту для користувачів, інформаційної

ємкості, естетики дизайну, візуалізаціі певної

частини інформації, переходу від простої наоч�

ності веб�сторінок до інтелектуальності, з вико�

ристанням веб�семантичних технологій у пред�

ставленні і пошуку інформації та знань. 

Насиченість освітнього середовища інформа�

цією, покращення доступу до неї формують нові

напрями діяльності бібліотек та організації

інформаційно�когнітивного середовища освіти.

Залучення необхідних інтелектуальних програм�

но�технологічних комплексів до аналізу та упра�

вління освітнього інформаційно�змістовного

контенту відкриває нові можливості бібліотек із

задоволення потреб користувачів та актуалізації

інформаційних ресурсів в навчальному процесі.

Управління знаннями, як концепція або перс�

пективна технологія, вже сприйнята бібліотеч�

но�інформаційними фахівцями [19].

Висновки. Інформатизація освіти досягає

того рівня, при якому актуальним стає питання

створення єдиного освітнього середовища на

базі інформаційних і когнітивних комп’ютер�

них технологій, що розвиваються на основі

єдиних інформаційно�технологічних та упра�

влінських стандартів. Інтеграція бібліотечно�

інформаційних систем до ІС управління ВНЗ

підтверджується як тенденціями технологічно�

го, ресурсного, так і організаційно�структурно�

го, ціннісно�орієнтаційного, функціонального

компонентів освітнього середовища в умовах

глобальних змін інформаційного суспільства.

Всі ці напрями інтеграції бібліотек до інформа�

ційного середовища освіти мають бути врахова�

ні як при плануванні інноваційного розвитку

бібліотек, так і в повсякденній практичній

роботі пошуків форм взаємодії бібліотеки з ін�

шими структурними підрозділами ВНЗ.
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Стаття присвячена розгляду нових підходів до
дослідження поняття «інформаційна безпека».
Аналізуються наявні у політичних і юридичних
науках визначення поняття. Наявні визначення
пропонується поділити на кілька груп: інформа"
ційна безпека як безпосередньо стан захищеності
інтересів, особистості, суспільства і держави
в інформаційній сфері; інформаційна безпека як
стан соціально"політичного середовища, при яко"
му забезпечується захист особистості, суспіль"
ства, держави; інформаційна безпека як право,
гарантія одержання достовірної інформації.

Ключові слова: інформаційна безпека, нові

підходи, політичні і юридичні науки

Статья посвящена рассмотрению новых под"
ходов к исследованию понятия «информационная
безопасность». Анализируются имеющиеся в по"
литических и юридических науках определения по"
нятия. Имеющиеся определения предлагается
разделить на несколько групп: информационная
безопасность как непосредственно состояние
защищенности интересов, личности, общества
и государства в информационной сфере; информа"
ционная безопасность как состояние социально"
политической среды, при котором обеспечивает"
ся защита личности, общества, государства;
информационная безопасность как право, гаран"
тия получения достоверной информации.

Ключевые слова: информационная безопас�

ность, новые подходы, политические и юриди�

ческие науки

The article is devoted to consideration of new
approaches to the study of the concept of «information
security». Analyzes the available political and legal
sciences definition. The existing definition is proposed
to divide into several groups: information security, both
directly, the state of security interests, personality, soci"
ety and state in the information sphere; information
security as a state of socio"political environment,
which protects the individual, society, government,
information security as a right , a guarantee of obtai"
ning reliable information.

Key words: information security, new appro�

aches, political and legal science.

Актуальність статті обґрунтована тим, що при

переході від індустріального до інформаційного

суспільства з традиційними ресурсами — мате�

ріальними, енергетичними, технічними й ін. —

різко зростає роль ресурсів інформаційних та

інтелектуальних. Знання й інформація стають

стратегічним ресурсом суспільства, що визначає

перспективи його економічного, соціального,

культурного розвитку в новому тисячолітті. Крім

того, інформаційні ресурси — об’єкт власності

конкретних юридичних і фізичних осіб, вони

мають потребу в захисті, забезпеченні правового

режиму їх володіння, розпорядження та кори�

стування.

Таким чином, у цей час життя суспільства

характеризується всезростаючою роллю інфор�

маційної сфери, що являє собою сукупність

інформації, інформаційної інфраструктури,

суб’єктів, що здійснюють збирання, формуван�

ня, поширення й використання інформації,

а також системи регулювання суспільних відно�

син, що виникають при цьому.

Мета статті: визначити нові підходи до дослі�

дження поняття «інформаційна безпека». Зав�

дання статті: проаналізувати наявні в політоло�

гічній і юридичній науках визначення поняття

та класифікувати їх.

Інтенсивне впровадження інформаційних

технологій у всі сфери життя й діяльності суча�

сного суспільства, ріст питомої ваги інформа�

ційної безпеки в забезпеченні цілісності держа�

ви призвели до того, що інформаційні ресурси

стали вважатися таким же багатством країни, як

і її корисні копалини, виробничі потужності та

інтелектуальний потенціал. Ефективне викори�

стання інформаційних ресурсів в інтересах

України, кожного її громадянина було б нем�

ожливо без формування в країні комплексної

системи інформаційної безпеки.

Усе більше зростає політична роль інформа�

ції, що перетворюється в національний політи�

ко�стратегічний ресурс і критерій зрілості та

розвиненості політичної системи. Сьогодні в нау�

ковому світі інформація цілком обґрунтовано

вважається політичним капіталом націй. Про�

гресивна заможність і політична вага країни, її

можливості ефективно впливати на світові події

залежать не тільки від матеріально�силових

факторів (наприклад, військової й економічної
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потужності), але й від можливості використати

інтелектуальний потенціал інших країн, поши�

рювати й впроваджувати свої духовні цінності,

а також гальмувати культурну експансію інших

народів, трансформувати їх культурні цінності [1].

Особливе місце приділяється інформаційним

ресурсам в умовах ринкової економіки. У конку�

рентній боротьбі значно поширені різноманітні

дії, спрямовані на одержання конфіденційної

інформації різними способами. Встановлено, що

сьогодні у світі 47% охоронюваних відомостей

добувається за допомогою технічних засобів про�

мислового шпигунства [2]. У цих умовах захист

інформації від неправомірного оволодіння нею

набуває всезростаючого значення. Тобто, в еко�

номічній сфері зростає вразливість економічних

структур від невірогідності, запізнювання й неза�

конного використання економічної інформації.

У сфері духовного життя виникає небезпека

розвитку в суспільстві за допомогою електрон�

них засобів масової інформації агресивної спо�

живацької ідеології, поширення ідей насильства

і нетерпимості й інших негативних впливів на

свідомість та психіку людини [3].

Один із найпоширеніших підходів полягає

в тому, що інформаційна безпека (яка є складо�

вою частиною національної безпеки) розгляда�

ється в контексті проблем національної безпе�

ки. Чим вища активність громадян, організацій

або держав у кіберпросторі, тим перед суспіль�

ством гостріше постають проблеми забезпечен�

ня своєї інформаційної безпеки. І сьогодні є всі

підстави вважати, що національна безпека країн

залежатиме від забезпечення інформаційної

безпеки. По мірі ж інтенсифікації технічного

прогресу та посилення «електронного співро�

бітництва» держав ця залежність буде постійно

зростати [4]. Так, наприклад, український дос�

лідник М. Галамба справедливо вважає, що

«інформаційна складова не може існувати поза

цілей загальної національної безпеки, так само,

як і національна безпека не буде всеохоплю�

ючою без інформаційної безпеки» [5].

Інформаційні зв’язки в системі національної

безпеки такі складні та багаторівневі, як і її

структура. В узагальненому вигляді їх можна

представити як сукупність груп взаємозв’язків.

По�перше, це обмін інформацією між суб’єкта�

ми забезпечення національної безпеки, що обу�

мовлюють утворення організаційної цілісності

системи.

По�друге, інформаційних зв’язків між людь�

ми, діяльність яких безпосередньо й опосеред�

ковано пов’язана із забезпеченням функціону�

вання системи національної безпеки.

По�третє, інформаційні зв’язки між техніч�

ними компонентами системи, оскільки частина

інформаційних функцій, надлишкових для лю�

дини, але необхідних для забезпечення націо�

нальної безпеки у сучасних умовах передається

різноманітними технічними засобами.

Як стверджує російський дослідник Ю. Ко�

рольов, проблема інформаційної безпеки не

є сьогодні вузько технологічною категорією,

а переходить у галузь концептуального обґрун�

тування управління суспільними процесами.

Складний характер інформаційної безпеки

актуалізує дослідження в різних галузях. Сьо�

годні активно розробляється проблематика ін�

формаційно�психологічної безпеки особистості,

тематика інформаційної безпеки держави [6].

При цьому недостатня увага приділяється полі�

тологічним аспектам.

Щоб з’ясувати особливості вищевказаного

підходу, проаналізуємо поняття «національна

безпека». Ряд дослідників, в основному юри�

стів, вважають, що дане поняття має політичне

походження, «що, з одного боку, спричиняється

його нерозривний зв’язок з державною діяльні�

стю й державною політикою, а з іншого, ство�

рює певні труднощі при правовому регулюванні

пов’язаних з нею питань через декларативність

і нестабільність цілого ряду її аспектів» [7].

Політологи висловлюються у тому розумінні,

що, «національна безпека — це державна полі�

тика, спрямована на створення внутрішніх і між�

народних умов, сприятливих для збереження

або зміцнення життєво важливих національних

цінностей; це стан, що забезпечує захищеність

інтересів народу і держави, суспільства і кожно�

го його члена» [8].

Російський політолог Д. Кафтанчиков зазна�

чає, що стан національної безпеки детермінова�

но трансформацією політичної системи, коли

впровадження інформаційних технологій ініці�

ює мережну логіку змін усього спектра суспіль�

них взаємодій. Політична система, включаючи

її регіональні компоненти, втрачає вид стан�

дартної сукупності й традиційно сформованої

конфігурації інститутів публічної влади і полі�

тичних партій, здобуваючи форму багатомірно�

го співтовариства, автономні елементи якого

взаємозалежні багатогранними формальними

та неформальними контактами, що виникають

і знаходять стійкість завдяки революції в галузі

поширення інформації, систем зв’язку й елек�

тронних комунікацій.

Завдяки цьому інформація здобуває значення

стратегічного ресурсу соціуму, коли саме ступінь

входжения держави та громадянського суспіль�

ства в глобальний інформаційний простір розці�

нюється як пріоритетний критерій їх розвитку.

Подібна ситуація, в першу чергу, обумовлена

поширенням такого явища, як інформатизація,

що характеризує злиття когнітивних, соціокуль�

турних і техніко�технологічних процесів [9].
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На думку українського вченого�юриста

Б. Кормич, «національна безпека являє собою

стан захищеності гарантованих законодав�

ством умов життєдіяльності держави, суспіль�

ства й окремої особи від внутрішніх і зовнішніх

погроз. Підтримка національної безпеки є важ�

ливим напрямком державної діяльності, що

актуалізується залежно від наявності й ступеня

відповідних погроз» [10].

Український дослідник Ю. Максименко про�

понує визначати національну безпеку як

результат управління реальними або (і) потен�

ційними погрозами (небезпеками) з метою

задоволення національних інтересів людини,

суспільства і держави [11].

Останнім часом в Україні та Росії вийшла

досить велика кількість публікацій, присвяче�

них питанням забезпечення інформаційної без�

пеки, однак мають місце неоднозначні суджен�

ня, висновки і пропозиції щодо вдосконалення

цієї діяльності. Окремі теоретичні положення

щодо поняття «інформаційна безпека» мають

різні тлумачення.

Як вважають автори відомого російського

підручника «Політичні комунікації», під інфор�

маційною безпекою варто розуміти захищеність

інформації та підтримуючої її інфраструктури від

випадкових або навмисних впливів, що загрожу�

ють завдати збитків як власникам або користува�

чам інформації, так і відповідним технічним

структурам, незалежно від того, чи мають ці дії

природний або штучний характер [12].

Особистість, суспільство та держава виступа�

ють як об’єкти і суб’єкти інформаційної безпеки

на міждержавному, регіональному, національно�

державному рівнях. У багатьох державах існує

певна невідповідність між інформаційною без�

пекою держави і правами особистості на свободу

слова. Це, очевидно, тому, що інтереси особисто�

сті й інтереси держави далеко не завжди схожі.

Інформаційна безпека суспільства, держави

характеризується ступенем їх захищеності, стій�

кістю основних сфер життєдіяльності (економі�

ки, науки, техносфери, управління, суспільної

свідомості й т.д.). стосовно до небезпечних,

дестабілізуючих, деструктивних, що порушують

інтереси країни інформаційних впливів на рівні

як впровадження, так і отримання інформації.

Інформаційна безпека визначається здатністю

нейтралізувати такі впливи.

Інформаційна безпека особистості характе�

ризується захищеністю психіки та свідомості від

небезпечних інформаційних впливів: маніпу�

лювання, дезінформування, спонукання до

самогубства, образ і т. п. Необхідно зазначити,

що інформаційні впливи небезпечні (або

корисні) не стільки самі по собі, скільки тим,

що «запускають» потужні матеріально�енерге�

тичні процеси, управляють ними. Суть впливу

інформації саме й полягає в її здатності «запу�

скати» і контролювати матеріально�енергетичні

процеси, параметри яких на багато порядків

вищі самої інформації [13].

У науковій літературі пропонується досить ба�

гато трактувань поняття «інформаційне забезпе�

чення національної безпеки». Російський дос�

лідник І. Гальцев виділяє два напрямки:

технологічне й соціокультурне. Технологічно�ін�

формаційне забезпечення безпеки — це сукуп�

ність апаратних і програмних засобів, що забез�

печують доступ, конфіденційність, зберігання

інформації в сучасних інформаційних (комп’ю�

терних) мережах. Мова йде про специфічний

соціотехнічний феномен, що в 1970�і роки йме�

нувався «комп’ютерною безпекою», в 1980�і ро�

ки — «безпекою даних», а сьогодні одержав назву

«інформаційної безпеки» або «інформаційного

забезпечення безпеки». Власне «інформаційним

забезпеченням безпеки» називають заходи щодо

захисту інформації від неавторизованого досту�

пу, руйнування, модифікації, розкриття й затри�

мок у доступі, у результаті чого її метою стає

забезпечення безпеки функціонування інформа�

ційних систем, а головним об’єктом захисту —

сама інформація, також поряд з інформацією,

другий об’єкт захисту — інформаційна інфра�

структура [14].

Аналіз наявних визначень поняття «інфор�

маційна безпека» показав, що багато хто з них

мають потребу в конкретизації, додатковому

тлумаченні. На наш погляд, визначення інфор�

маційної безпеки необхідно формулювати на

основі чинного законодавства, зокрема Доктри�

ни інформаційної безпеки України, що являє

собою сукупність офіційних поглядів на цілі,

завдання, принципи й основні напрямки забез�

печення інформаційної безпеки.

На думку автора, інтереси особистості в ін�

формаційній сфері полягають у реалізації кон�

ституційних прав людини і громадянина на

доступ до інформації, на використання інфор�

мації в інтересах здійснення не забороненої

законом діяльності, фізичного, духовного й ін�

телектуального розвитку, а також у захисті ін�

формації, що забезпечує особисту безпеку.

В інформаційній сфері суспільство має

забезпечити інтереси особистості у зміцненні

демократії, створенні правової соціальної дер�

жави, досягненні й підтримці громадської

згоди, у духовному відновленні України.

Інтереси держави в інформаційній сфері

полягають у створенні умов для гармонійного

розвитку української інформаційної інфра�

структури, для реалізації конституційних прав

і свобод людини та громадянина в одержанні

інформації і користуванні нею з метою забезпе�
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чення непорушності конституційного ладу, суве�

ренітету та територіальної цілісності України,

політичної, економічної і соціальної стабільно�

сті, у безумовному забезпеченні законності та

правопорядку, розвитку рівноправного і взаємо�

вигідного міжнародного співробітництва.

Інформаційна безпека в сучасних умовах

здобуває все більшу актуальність і значимість,

є одним із пріоритетних напрямків забезпечен�

ня національної безпеки України, а також між�

народної безпеки, що вимагає теоретичного

осмислення основних положень інформаційної

безпеки для вдосконалювання правової бази та

політичної практики.

Чим вища активність громадян, організацій

або держав у кіберпросторі, тим гостріше перед

суспільством постають проблеми забезпечення

своєї інформаційної безпеки. І сьогодні є всі

підстави думати, що національна безпека країн

залежатиме від забезпечення інформаційної

безпеки. У міру ж інтенсифікації технічного

прогресу й посилення «електронного співробіт�

ництва» держав ця залежність буде постійно

зростати.

Отже, дотепер серед учених, що досліджують

проблеми безпеки, не вироблено загального

підходу до визначення основного понятійного

апарата щодо зазначеної проблематики.

Аналіз наукових підходів дозволив поділити

існуючі поняття інформаційної безпеки на кіль�

ка груп. По�перше, інформаційна безпека — це

безпосередньо стан захищеності інтересів осо�

бистості, суспільства та держави в інформацій�

ній сфері. По�друге, інформаційна безпека як

стан соціально�політичного середовища, при

якому забезпечується захист особистості, сус�

пільства, держави. По�третє, інформаційна без�

пека як право, гарантія одержання достовірної

інформації.
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В статті розглядаються особливості взає"
мозв’язку самоставлення, домагань та їх вплив на
формування життєвих перспектив майбутніх
фахівців.

Ключові слова: самоставлення, домагання,
мотивація, життєва перспектива.

В статье рассматриваются особенности вза"
имосвязи, самоотношения, притязаний и их влия"
ние на формирование жизненных перспектив
будущих специалистов.

Ключевые слова: самоотношения, притязания,
мотивация, жизненная перспектива.

In article are considered particularities intercou"
pling, self attitude, claims that their influence upon
shaping the life prospects future specialist.

Key words: self attitude, claims,motivation, life
prospect.

Вивчення проблем життєвого шляху особи�

стості вказують на те, що найважливішою умо�

вою розвитку і самореалізації особистості є її

життєва перспектива як образ бажаного та усві�

домлюваного як можливого майбутнього жит�

тя. На думку, зокрема, К. О. Абульханової�

Славської, така перспектива дає людині

можливість організовувати власне життя, пла�

нувати та реалізувати його. На думку Б. Анань�

єва, саме в суб’єктивній картині життєвого

шляху віддзеркалюються етапи соціального та

індивідуального розвитку особистості. Як заз�

начає О. О. Кроник, специфічною рисою детер�

мінації людського життя є те, що разом з обу�

мовленістю наступних подій минулими (тобто,

детермінація минулим) існує також і детерміна�

ція майбутнім, тобто цілями і передбачуваними

результатами життєдіяльності. Тому закономір�

но припустити, що реалізація особистісного

потенціалу можлива лише за умови її адекват�

ного самоставлення, домагань та життєвої

перспективи людини.

Професійне майбутнє, яке людина уявляє як

потенційно можливе, виконує функції суб’єк�

тивної регуляції і впливає на життєві вибори,

вчинки та діяльність людини, на вектор її осо�

бистісного та професійного розвитку.

Поняття «життєві домагання» є відносно но�

вим у науковому аналізі. Дослідження психоло�

гічних аспектів домагань особистості було розпо�

чато К. Левіним та Ф. Хоппе. Зокрема, К. Левін

ввів поняття «рівень домагань» для позначення

прагнення особистості до мети такої складності,

яка, на її погляд, відповідає її здібностям. За

Левіним, успіх у діяльності людини залежить не

стільки від реальної складності роботи, скільки

від її оцінки власних можливостей щодо роз�

в’язання проблеми. Причому вибір ступеня

складності завдання визначається попереднім

досвідом, а переживання успіхів і невдач — став�

ленням людини до мети.

На думку К. О. Абульханової�Славської,

саме домагання виявляють єдність прагнень

особистості та її вимог до того способу, яким

вони мають бути задоволені. Домагання вклю�

чають не тільки предметну, але й ціннісну осо�

бливість зв’язку особистості з дійсністю, вони�
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є аспектом самовиявлення. Саме домагання

спонукають її до здійснення діяльності, що від�

повідає цим домаганням, та формування жит�

тєвої перспективи. 

К. О. Абульханова�Славська пропонує роз�

різняти життєву, психологічну та особистісну

перспективи як відмінні одне від одного

явища. Причому психологічну перспективу вона

розуміє як здатність людини свідомо в когні�

тивному плані передбачати майбутнє, прогно�

зувати його, уявляти себе в цьому майбутньому,

і ця здатність залежить від типу особистості.

Так, у одних людей уявлення про майбутнє

пов’язані за своїм характером з професійним

вибором, у інших — з домаганнями у сфері

особистісного життя (друзі, кохання, сім’я). Ці

відмінності в різновиді перспектив зумовлені

прагненням молодих людей до реалізації себе

у тих сферах життя, що найбільшою мірою від�

повідають їх ціннісним орієнтаціям. Особи�

стісна перспектива відображає рівень зрілості

особистості, потенціал розвитку, здатність до

організації часу власного життя. Життєва перс�

пектива включає всю сукупність обставин та

умов життя, що сприяють оптимальному осо�

бистісному просуванню, саморозвитку, сам�

оактуалізації [13].

Аналіз значної кількості досліджень пока�

зав, що проблема життєвих домагань особисто�

сті досить активно розглядається як механізм

самоздійснення, саморозгортання, самореалі�

зації особистості (К. О. Абульханова�Слав�

ською, Т. М. Березіною, С. Я. Карпіловською,

Л. А. Лєпіховою, Т. М. Титаренко та ін.). Зокре�

ма, К. О. Абульханова�Славська та Т. М. Березі�

на поняття «життєві домагання» розуміють як

передбачення очікуваного задоволення, але не

локальне, ситуативне задоволення, а саме

загальна задоволеність життям «як узагальнене

почуття його достеменності».

Також досить важливим показником психо�

логічного благополуччя людини є її ставлення

до себе. Самоставлення є традиційною науко�

вою проблемою в психології і не зникає з поля

зору дослідників з часів У. Джеймса.

Активне усвідомлення власного потенціалу,

життєвих планів, цілей, цінностей, яке припа�

дає на юнацький вік, вік відповідального життє�

вого самовизначення особистості є предметом

численних досліджень (Л. І. Божович, Є. І. Го�

ловаха, І. С. Кон, Г. С. Костюк, О. М. Леонтьєв,

С. Д. Максименко, Т. М. Титаренко та ін.). На�

копичені значні теоретичні і експериментальні

дані з проблеми самоставлення як об’єкта

психологічного аналізу.

До категорій, що найчастіше вживаються,

розкривають суть ставлення людини до себе,

традиційно належать чотири: «загальна» або

«глобальна самооцінка», «самоповага», «само�

ставлення» і «емоційно�ціннісне ставлення до

себе». Можна зустріти також у літературі такі

поняття, як узагальнена самооцінка, самопова�

га, самоухвалення, самовпевненість, відчуття

власної гідності, самозадоволення, аутосимпа�

тія, самоцінність та ін. Їх зміст розкривається за

допомогою таких психологічних категорій, як

«установка» (Д. М. Узнадзе), «особистісний

сенс» (О. М. Леонтьєв), «ставлення» (В. М. Мя�

сіщев), «аттітюд» (M. Rosenberg, R. Wylie),

«соціальна установка» (І. С. Кон, Н. І. Сарджве�

ладзе), «відчуття» (С. Л. Рубінштейн).

Найбільш усталеним у психології є термін

«глобальна самооцінка». У ряді джерел цей тер�

мін принципово розбіжний з терміном «сам�

опізнання». Так, західні психологи в самопіз�

нанні традиційно виявляють причину і сенс

власної поведінки людини, її взаємини з інши�

ми людьми, тоді як самооцінка підкреслює

позитивний або негативний модуси сприйняття

себе, своїх можливостей, якостей, місця серед

інших людей. У вітчизняній психології під гло�

бальною самооцінкою переважно розуміють

особливе афективне утворення, яке є результа�

том інтеграції самопізнання і емоційно�цінніс�

ного самоставлення або загальне відчуття «за»

чи «проти» себе як сукупність позитивних і не�

гативних моментів самоставлення. Необхідно

зазначити, що у вітчизняній психології поняття

єдиної, цілісної самооцінки не одержало свого

розвитку: більшість досліджень присвячена

вивченню часткової самооцінки, яка, будучи

чинником саморегуляції людини, не дозволяє

судити про суть ставлення людини до себе.

У процесі формування глобальної самооцін�

ки виявляють такі механізми дії як проекція

усвідомлюваних якостей на внутрішній еталон;

думка людини про самого себе, в тій мірі, в якій

певні аспекти його «Я» відповідають бажаним

властивостям; співвідношення реального «Я»

з ідеальним; віддзеркалення суб’єктом інфор�

мації про себе з погляду певної системи цінно�

стей; особиста думка про власну цінність, що

відображає суб’єктивну значущість «Я»; оцінка

своїх характеристик, що сприяють або переш�

коджають самореалізації; оцінка реалізації

власного «Я»; своєї успішності.

Аналіз психологічних механізмів формуван�

ня глобальної самооцінки дозволяє, услід за

І. С. Коном, стверджувати, що в її підставі вия�

вляються такі процеси, як засвоєння суб’єктом

зовнішніх оцінок (це може бути і безпосереднє

віддзеркалення чужих оцінок, і орієнтація на

того, хто генералізує іншого), соціальне порів�

няння за ознаками «краще — гірше» або
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«схожий — несхожий» і самоатрибуція, коли

людина формує ставлення до себе  та свої вну�

трішні стани, спостерігаючи і оцінюючи свою

поведінку в різних ситуаціях. Традиційно гло�

бальна самооцінка розглядається як похідна від

її приватних самооцінок. Виділяють три підходи

в опису механізмів формування глобальної

самооцінки з приватних самооцінок: глобальна

самооцінка як конгломерат приватних самооці�

нок, які пов’язані з різними аспектами Я�кон�

цепції; як інтегральна самооцінка приватних

аспектів, зважених за їх суб’єктивною значущі�

стю; як ієрархічна структура, що включає при�

ватні самооцінки, інтегровані за сферами осо�

бистих проявів і в комплексі складових

узагальненого «Я», що міститься вгорі ієрархії.

У психології самосвідомості помітні розбіж�

ності щодо змісту глобальної самооцінки. Вона

розглядається як переживання, стійке відчуття,

пронизуюче «образ Я»; як стійке відчуття влас�

ного «Я», що містить ряд специфічних модаль�

ностей, які розрізняються як за емоційним

тоном переживання, так і за семантичним змі�

стом, як система переживань, включених до

процесу самосвідомості, що відображає вну�

трішні цінності особи, прийняті нею відносно

самої себе, як афект на себе, пов’язаний з мірою

задоволеності своїми діями, результатом реалі�

зації намічених цілей, як відчуття самовдоволен�

ня�незадоволеності собою, як відчуття власної

гідності, як афективно�моторний еквівалент, що

зливається із загальним вітальним фоном орга�

нізму, як емоційно забарвлений стан особи, від�

чуття власної цінності тощо.

Самоставлення як смислове утворення має

для суб’єкта непорушну значущість. Всяка його

зміна зв’язана з внутрішньоособистісними кон�

фліктами, супроводжується переживанням за�

грози руйнування самоідентичності. Тому воно

активно захищається, підтримується суб’єктом.

На базову потребу захисту афективного компо�

нента самосвідомості вказує практично кожен

його дослідник. Здійснений у середині XX сто�

ліття перегляд теорії психологічних захистів

показав, що описані З. Фрейдом захисти роз�

кривають базові механізми збереження пози�

тивного ставлення особи до себе, її відчуття

власної гідності.

Захист самоставлення найчастіше супрово�

джується такими процесами, які спотворюють

сприйняття суб’єктом власного досвіду, знахо�

дять свій дозвіл в афектах неадекватності, адик�

тивній або асоціальній поведінці. Разом з тим,

це охороняє від саморуйнування, втрати самоі�

дентичності. Дослідження психологічної приро�

ди захисту самоставлення, виявлення чинників,

які обумовлюють її стиль, виявлення особистих

ресурсів, що дозволяють подолати захисні спо�

соби поведінки, збудувати зріле ставлення

людини до себе, є необхідною умовою дослі�

дження закономірностей становлення зрілої

особистості.

Потреба в позитивному ставленні до себе як

джерело захисту «Я» є предметом вивчення не

тільки окремих дослідників, вона виявляє своє

органічне місце в теоретичних концепціях біль�

шості психологічних шкіл.

Конкуруючими теоріями пояснення психо�

логічної природи захисту самоставлення є тео�

рія самопостійності і теорія самозвеличення [4].

Центральним пояснювальним поняттям пер�

шого напряму є мотив самоповаги або мотив

звеличення «Я», другого — потреба в постійно�

му, стійкому самоставленні або мотив верифіка�

ції. В основу першого мотиву покладено уяв�

лення про універсальне прагнення людини до

високої самооцінки, в основу другого — пра�

гнення до «самопідтвердження» або «само�

тотожності».

Домінуючим у сучасній психології є уявлен�

ня про те, що людина активно прагне підтрима�

ти позитивне самоставлення. Найяскравіше

така позиція представлена в роботах І. С. Кона.

Самоповага, з цього погляду, має безпосередній

зв’язок з мотиваційною сферою особистості.

Мотив самоповаги як найстійкіший і сильні�

ший мотив — це потреба максимізувати пози�

тивні переживання і мінімізувати негативні

установки відносно до себе.

Людина не завжди прагне зберегти позитив�

не ставлення до себе, в літературі описані

факти, коли людина наполегливо відстоює

негативний «образ Я», не прагне змінювати цей

образ навіть у разі позитивних зовнішніх оці�

нок. Тоді, у разі успіху, вона активно захищає

наявну самоповагу, покладаючи відповідаль�

ність на везіння, а при невдачі — на відсутність

у себе здібностей. Так, К. Роджерс пише, що

існують люди, які прагнуть зберегти негативне

самоставлення і підтримати свою нікчемність,

навіть усупереч реальним успіхам. Найорганіч�

ніше таке пояснення представлене в концепції

когнітивного дисонансу. У психологічній літе�

ратурі описаний особливий мотиваційний

механізм захисту ставлення до себе, коли люди

прагнуть зберегти наявну самоповагу навіть

тоді, коли їм властивий яскраво виражений

негативний тон. У підставі даного механізму

найчастіше виявляється потреба людини в ста�

більності.

Самоставленню кожної людини властива

індивідуальна специфіка, яка виявляє себе у то�

му числі і в стилі його захисту. Найдетальніше

поняття «стиль захисту самоставлення» описа�

«О
С

В
ІТ

А
 Р

Е
ГІ

О
Н

У
» 

№
4

, 
2

0
1

0

222



но О. Т. Соколовою, яка визначає його як відно�

сно постійну й індивідуально обкреслену у кож�

ної людини систему внутрішніх і зовнішніх

«психотехнічних» дій, націлених на «зняття»

конфлікту у сфері самосвідомості так, щоб

забезпечити збереження (часткове або повне)

позитивної установки на адресу «Я» [9].

Можна виділити три аспекти захисту само�

ставлення особи: на рівні аутокомунікації,

організацій структурних компонентів і спрямо�

ваності соціальної активності. Реалізовуючи

захисну функцію самоставлення, внутрішній

діалог має складну структуру, в підставі якого

лежать три найбільш істотні характеристики:

«домінування�підпорядкування», «критика�за�

хист» і «дружність�ворожість».

Необхідно зазначити, що виділення мікро�

і макроструктурного рівнів аналізу самостав�

лення здійснюється на підставі розрізнення

в останньому процесуального і результуючого

аспектів. Мікроструктурний аналіз процесуаль�

ного аспекту самоставлення суб’єкта при цьому

звернений до внутрішнього діалогу, а макро�

структурний аналіз — до вивчення ставлення до

себе як результату осмислення себе як суб’єкта

тих чи інших життєвих відносин. Нарешті,

захист самоставлення найтіснішим чином

пов’язаний із характером взаємодії його струк�

турних компонентів. Захисні можливості ста�

влення особи до себе закладені вже в його влас�

ній будові.

Дане дослідження проводилося в інтегрова�

них студентських групах Університету «Украї�

на», де навчаються здорові студенти та студен�

ти з інвалідністю за методикою «Незавершені

речення» (Сакс, Леві) та опитувальник само�

ставлення (Столін�Пантелєєв). Вибірку склали

54 особи.

Виявлено, що в середньому з вибірки най�

більше переважають внутрішньоособистісні

конфлікти з таких показників, як нереалізовані

можливості 1,3±0,16; 1,15±0,09, ставлення до

батьків 1,3±0,18, ставлення до себе 1,03±0,19,

страхи і побоювання 1,45±0,12, сексуальні від�

носини 1,0±0,15, почуття провини 1,55±0,15.

У самоставленні прослідкувується тенденція

до заниження самоставлення за шкалами «Очі�

куване ставлення від інших», «Саморозуміння»

та «Ставлення інших».

Кореляційний аналіз на значному рівні

(p < 0,05, р < 0,01) показав взаємозв’язок між

внутрішньоособистісними конфліктами та са�

моставленням. Глобальне самоставлення має

високий зворотний кореляційний звязок зі

ставленням до майбутнього (�,90), до одногруп�

ників (�,68). Самоповага корелює  зі ставленням

до майбутнього (�,76), до вищестоящих осіб

(�,64), до одногрупників (�,67). Аутосимпатія

корелює із ставленням до одногрупників (�,74),

почуттям провини (�,76). Самоінтерес корелює

зі ставленням до майбутнього (�,81), до одно�

групників (�,65). Самоприйняття — зі ставлен�

ням до майбутнього (�,89), сексуальними взає�

минами (�,80), ставленням до матері (�,82).

Самопослідовність корелює зі ставленням до

осіб протилежної статі (�,62). Самозвинувачення

— зі ставленням до себе (,82), зі ставленням до

підлеглих (,63), до вищестоячих осіб (,62), до

минулого (,70), до сімї (,63), з почуттям провини

(,86). Самоінтерес корелює зі ставленням до

майбутнього (�,92), до одногрупників (�,92).

Саморозуміння — зі ставленням до батька (�,65),

до майбутнього (�,71), до сімї (�,76), до одно�

групників (�,76).

Отже, на самоставлення найбільший вплив

має ставлення до майбутнього та до одногруп�

ників, що характерно для цього вікового періоду.

Враховуючи, що самоставлення у взаємо�

зв’язку з особистісними домаганнями, планами

стосовно свого майбутнього є специфічним

механізмом випереджальної регуляції життє�

діяльності, має мотиваційний ефект і виступає

орієнтирами для змін у житті, такі утворення

повинні бути постійним предметом корекційної

роботи, програм психологічного супроводу нав�

чання студентів.

Неадекватне самоставлення та життєві дома�

гання перешкоджають розвитку особистісного

потенціалу, соціально�психологічному розвит�

кові людини, закріплюють невпевненість, зни�

жену самооцінку, провокують появу комплексів

неповноцінності, негативних рис характеру

(агресивності, заздрості, нещирості) або відмо�

ву від життєвих перспектив, що підкреслює

важливість узгодження своїх можливостей з на�

явними бажаннями та умовами, оскільки орга�

нічна взаємопов’язаність часового та смислово�

го вимірів образу «Я» та свого майбутнього, що

є складовою уявлень особистості про світ та себе

в цьому світі, виступає необхідною передумовою ста�

новлення узгодженої життєвої перспективи.

Виходячи з прийнятних у вітчизняній психо�

логії позицій до вивчення життєвих перспектив,

пов’язаних з розвитком суб’єкта та становлен�

ням його особистості, де вирішальним факто�

ром перетворення свого життя є активність та

творчість особистості, наявність та розвине�

ність життєвої стратегії є важливим показником

того, наскільки людина є суб’єктом свого життя

[13, 14]. А згідно з теорією постановки цілей

Локка, яка описує вплив свідомо поставлених

людиною цілей на процес та результат її діяль�

ності, цілі, яких намагається досягти людина,

спрямовують та мотивують зусилля для їх
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реалізації. Таким чином, зміст психологічного

майбутнього людини виявляє вплив на її актив�

ність у теперішньому, а формування життєвої

перспективи є проекцією її мотиваційно�цінніс�

ної сфери. Як складне утворення узгоджена жит�

тєва перспектива визначається усталеністю уяв�

лень про майбутнє, засвідчує здатність

особистості до ефективної самореалізації влас�

ного Я.
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У статті розглядаються процеси адаптації, які

зачіпають практично всю психофізіологічну

і психомоторну сфери. Навіть враховуючи той

факт, що в дослідженнях брали участь молоді

люди з кращою за весь період життя здатністю

відновлювати витрачену енергію, до кінця сесії

відмічено зростаючу втому. Експериментально

апробована програма рухової активності в се�

сійний період. Доцільно на цей період не при�

пиняти рухову активность. Заслуговує уваги ва�

ріант навчання без сесій.

Ключові слова: процеси адаптації, психофі�

зіологічна і психомоторна сфера, програма

рухової активності.

В статье рассматриваются процессы адапта"
ции, которые задевают практически всю психо"
физиологическую и психомоторную сферу. Даже
учитывая тот факт, что в исследованиях прини"
мали участие молодые люди с лучшей за весь
период жизни способностью возобновлять потра"
ченную энергию, в конце сессии отмечена нара"
стающая усталость. Экспериментально апроби"
рована программа двигательной активности
в сессионный период. Целесообразно на этот период
не прекращать двигательную активность. Заслу"
живает внимания вариант обучения без сессий.

Ключевые слова: процессы адаптации, пси�

хофизиологическая и психомоторная сфера,

программа двигательной активности.

In the article processes are examined adaptations

which touch practically all of psychophysiological

and psychomotorical sphere. Even taking into

account circumstance that in researches young peo�

ple took part with the best for all period of life abili�

ty to renew in the spent energy, at the end of session

an increasing fatigue is marked. The program of

motive activity is experimentally approved in a ses�

sion period. It is expedient on this period not to halt

motive activity. A teaching variant deserves attention

without sessions.

Keywords: processes of adaptation, psychophys�

iological and psychomotorical sphere, sphere, pro�

gram of motive activity.

Актуальність дослідження. Екзаменаційним

сесіям властивий перерозподіл (з ряду об’єктив�

них і суб’єктивних чинників) видів напруженості

діяльності студентів. Різко переважає психічна

та інтелектуальна напруженість. Потім, у міру

наближення іспиту і повного усвідомлення

«ціни оцінки», різко зростає і напруженість

емоційна. Причому можливості емоційної роз�

рядки обмежені: немає звичних умов спілкуван�

ня в колективі академічної групи; немає ритміч�

ної зміни місць занять; скорочені різні заходи

розважальної спрямованості; більше, ніж зазви�

чай, проводиться часу в статичних позах за

робочим столом і так далі. Тому можна вважати

актуальними дослідження в цьому напрямі.

Об’єкт дослідження — навчальна діяльність

студентів у період екзаменаційної сесії.

Предмет дослідження — можливості психофі�

зіологічного забезпечення навчальної діяльно�

сті студентів у період екзаменаційної сесії.

Мета роботи — дослідити  можливості психо�

фізіологічного забезпечення навчальної діяль�

ності студентів у період екзаменаційної сесії.

Організація дослідження. Проаналізувавши

психофізіологічні особливості життєдіяльності

студентів у вказаний період, а також враховую�

чи особливості пори року: січень�лютий, сту�

дентам декількох академічних груп запропоно�

вано організувати заняття з рухової активності

під час екзаменаційної сесії. Причому, як про�

грамний матеріал пропонувалися спортивні

ігри. Комплектували експериментальну групу

на добровільній основі. Роз’яснена необхідність

обстеження кожного учасника експерименталь�

ної частини. Студенти висловили свої пропози�

ції щодо змісту рухової активності. Велика

частина студентів виявила бажання грати

в баскетбол, дехто — плавати і значна частина,

що брала участь раніше у відповідних дослі�

дженнях, — приймати процедури, пов’язані

з дією електромагнітного поля (ЕМП).

В основних положеннях Програми фізично�

го виховання як одне із завдань (для студентсь�

кої молоді) винесено: повноцінно використову�

вати можливості засобів фізичної культури для

профілактики захворювань, збереження і зміц�

нення здоров’я. Основні початкові положення

Програми припускають доведення обсягу рухової
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активності студентської молоді до 8�10 годин на

тиждень (зараз реально 2 години).

Проте слід визнати, що при всій обгрунтова�

ній необхідності збільшення обсягу рухової

активності навряд чи можна вважати за можли�

ве рівномірне (протягом навчального року)

впровадження вказаних рекомендацій. Спор�

тивна база ще не відповідає гігієнічним вимогам

(за площею та об’ємом закритих спортивних

споруд на одну особу), не дозволить у найближ�

чі роки реалізувати пропоновані зміни. Зай�

маючись на відкритих майданчиках близько

половини навчального року, можна наповнити

заняття необхідною руховою активністю. Реаль�

ний стан справ ще більше підтверджує необхід�

ність наукових розробок змістовної сторони

рухової діяльності з тим, щоб ефективно вико�

ристовувати наявний час.

Було сформовано дві групи: експеримен�

тальна і контрольна. У складі першої було

15 осіб, у складі другої — 13. Учасники кон�

трольної групи пройшли обстеження перед

початком екзаменаційної сесії і по її закінчен�

ню. Весь період сесії для них був практично

повністю пасивним відносно рухів, тобто були

припинені всі форми рухової активності (орга�

нізовані та індивідуальні).

З експериментальною групою практично

щодня (за винятком неділі, дня, що передує

іспиту і дня самого іспиту) проводилися органі�

зовані заняття. До програми занять була вклю�

чена тільки гра в баскетбол. Cтpуктypa самого

заняття повністю зберігалася: 1�а (ввідна)

частина, 2�а (основна) частина і 3�я (завершаль�

на) частина. Проте, час заняття був скорочений

з 90 хвилин до 60.

Слід нагадати, що на перших 3�4 заняттях

студенти наполегливо добивалися збільшення

тривалості заняття до 90 і навіть 120 хвилин.

Проте, враховуючи високий емоційний фон,

що супроводжує ігрову діяльність, а також те,

що підвищений фон значно спотворює суб’єк�

тивну оцінку людиною свого психофізіологіч�

ного стану (втома непомітно переходить

у стомлюваність), тривалість усіх занять не пе�

ревищувала 60 хвилин. Враховувався і той факт,

що значне фізичне навантаження (напруже�

ність) має тривалий наслідок, коли відновні

процеси організму затягуються і утворюється

тривалий період зниженої працездатності.

3аняття починалися в один і той же час (11.00),

що давало можливість певною мірою підтри�

мувати природний добовий ритм життєдіяль�

ності студентів.

1�а (ввідна) частина заняття була, як прави�

ло, стандартною і включала: ходьбу, біг у повіль�

ному темпі, загальнорозвиваючі вправи в русі

і загальнорозвиваючі вправи на місці. Загаль�

ний час — не більше 15 хвилин. 

2�а: (основна) частина включала гру в баскет�

бол: 4 тайми по 10 хвилин. Така організаційна

форма підтримувалася впродовж всієї експери�

ментальної частини. Передбачені три перерви

були нетривалими (не більше 2�х хвилин) і їх

значення полягало в регулюванні емоційної

напруженості. У тому випадку, коли гра проті�

кала спокійно і не було необхідності знижувати

емоційну напругу, перерви мали символічний

характер (зміна майданчиків або, інакше, пере�

хід на іншу половину майданчика). Гра прово�

дилася на майданчику нормальних розмірів;

склади команд — 5х5. 3аміни проводилися за

ініціативою самих студентів. Такі подробиці

приведені не випадково, тому що розміри май�

данчика і кількісні склади команд можуть

у великому діапазоні змінювати не тільки суто

фізичне навантаження, але і диктують різні

вимоги до психомоторної сфери гравців.

З�я (заключна) частина не перевищувала 3�5

хвилин. Її завдання полягало в зниженні психо�

фізіологічної напруженості стану студентів

(частоти серцевих скорочень, частоти дихання,

деактуалізації психомоторних функцій та ін.).

Зниження здійснювалося переходом від

стану боротьби (команда на команду, індивіду�

альною, боротьби за м’яч), що протікала поза

яким�небудь певним руховим ритмом до рит�

мічних рухів (біг у повільному темпі 200�250

метрів з подальшими вправами для відновлення

дихання). 

Результати обстеження, отримані на початку

екзаменаційної сесії і по її закінченню, показа�

ли таке (зазначимо, що для зручності аналізу

і читання за текстом в цифрових показниках

просторової, часової і динамічної перцепції

виражені оцінні значення, розроблені нами

раніше). 

Так, показники функції уваги (за індексом

точності — основного показника коректурної

проби Ландольта — Л. Ф. Бурлачук, С. М. Мо�

розов, 1989) склали в експериментальної групі

13,92 одиниці на першому етапі обстеження

і 13,88 одиниці після закінчення сесії. У кон�

трольній групі «пасивних відносно до рухів»

студентів показники концентрації і стійкості

уваги рівні 14,61 одиниці перед сесією і 12,29

одиниці після закінчення. Якщо в контрольній

групі погіршення функції уваги за індексом точ�

ності склало 2,32 умовних одиниць (за раніше

певними оцінними критеріями це означає зміну

оцінки «відмінно» на «добре»), то в експери�

ментальній групі даний показник практично не

змінився (зменшення цифрового показника

становило 0,04 умовних одиниць). 
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Дослідження обсягу оперативної пам’яті (за

тестом Мейлі – Л. Ф. Бурлачук, С. М. Морозов,

1989) показала наявність досить великого роз�

киду показників в обох групах. Обсяг відтворе�

ної інформації коливався від 36,7% від запропо�

нованого до 70,0%. Причому, на всіх етапах

обстеження рівень відтворної інформації відріз�

нявся достатньою стабільністю. 

Так, якщо в контрольній групі даний показ�

ник дорівнював 61,8% перед сесією і 60,7%

після сесії, то в експериментальній групі він не

набагато відрізнявся: 59,9% перед сесією і 59,7%

після її закінчення. Невірогідність відмінностей

дозволяє відмітити лише тенденцію до погір�

шення запам’ятовування оперативної інформа�

ції, прийнявши до уваги відмінності в динаміці:

1,1% — в контрольній групі і 0,2% — в експери�

ментальній. Необхідно підкреслити, що тест

Мейлі припускає вивчення як зорової, так і слу�

хової пам’яті. Ми використали тільки варіант

дослідження зорової пам’яті. Погіршення запа�

м’ятовування за зоровим сприйняттям (хоча

і незначне) підтверджує думку про те, що в екза�

менаційному періоді особливо надзвичайному

перевантаженні піддається зорова система.

У такому разі було б доцільне чергування із зву�

ковим сприйняттям (відтворення попереднього

запису на магнітофоні та ін.).

Деякі попередні дослідження в цьому напря�

мі здійснюються, проте результатів недостатньо

для того, щоб розгорнути обговорення.

Як уже наголошувалося, високий рівень пси�

хофізіологічної напруженості, притаманний

періоду екзаменаційної сесії, відбивається у ба�

гатьох проявах психологічного і психофізіоло�

гічного характеру. Виявляється специфіка сесії

і у сфері суб’єктивної оцінки студентами свого

стану (дослідженою методикою САН — О. М. Ко�

кун, 2008).

Так, якщо перед екзаменаційною сесією

у студентів контрольної групи були достатньо

високі показники самооцінки свого стану (за

самопочуттям — 7,02; за активностю — 6,68; за

настроєм — 6,84), то після її закінчення показ�

ники помітно знизилися (за самопочуттям —

6,38; за активністю — 5,50; за настроєм — 6,35).

Звертає на себе увагу зниження самооцінки

стану за ознаками активності. Найменш інфор�

мативним можна вважати самооцінку за озна�

ками настрою. В даному випадку «вартість»

напруженої праці в період сесії може підміняти�

ся результатами складання іспитів, оскільки

отримана оцінка є сильним регулятором емо�

ційної сфери. 

В експериментальній групі результати, отри�

мані методикою САН, такі. Перед екзаменацій�

ною сесією: за самопочуттям — 6,91; за актив�

ністю — 6,12; за настроєм — 6,60. Після закін�

чення сесії: за самопочуттям — 6,82; за активні�

стю — 6,64; за настроєм — 6,68. Зафіксовано

зниження за двома показниками. Проте зни�

ження показника за ознаками активності най�

повніше, на наш погляд, відображає особливо�

сті предмета дослідження, становило всього

0,08 балу (у контрольній групі — 1,18 балу).

Тому на підставі даних самооцінки можна гово�

рити про те, що запропонований варіант рухо�

вої діяльності носить підтримуючий характер.

Аналізуючи результати особливостей часо�

вої, просторової і динамічної перцепції (відчут�

тя часу, відчуття простору, відчуття зусилля) слід

відмітити, що у всіх випадках зміни недостовір�

ні і можна говорити лише про їх тенденцію.

Слід зазначити, що в цілому рівень розвитку

специфічної сенсорної і сенсомоторної сфери

у обстежених невисокий (максимальна середня

оцінка зафіксована в сприйнятті просторових

ознак — 3,59 балу).

Більш інформативними виявилися результа�

ти, отримані при дослідженні тонічної активно�

сті м’язової системи (TAМ). Первинні результа�

ти передсесійного обстеження такі (нагадаємо,

що за даним тестом враховується кут підйому

рук і час утримання): в експериментальній групі

показник підйому рук (середнє значення) 88,7

і час утримання 52,4 секунди. У контрольній

групі вони відповідно рівні 90,4 і 51,2 секунди.

Повторне обстеження, проведене в кінці сесії,

принесло такі результати: експериментальна

група — 91,1 і 50,1 секунди; контрольна група —

80,8 і 42,9 секунди. В експериментальній групі

виділяються незначні зміни: деяке поліпшення

TАМ за амплітудою (кут підйому) і погіршення

часового показника (на 2,3 секунди). У кон�

трольній групі зміни істотні: зменшення амплі�

туди на 9,6 і погіршенні часового показника: на

8,3 секунди. Необхідно зазначити, що, згідно з

нашим раннім дослідженням, в зимовий час

спостерігається природне зниження рівня

тонічної активності м’язової системи. Звідси,

очевидно, і невисокі результати за запропонова�

ним тестом як в одній, так і в іншій групі.

Можна лише стверджувати, що режим рухової

активності, запропонований студентам експе�

риментальної групи, дозволив підтримати наяв�

ний рівень тонічної активності.

Дослідження складнішої психомоторної

функції (здатності відтворювати запам’ятова�

ний еталон простору (3ЕП), що чутливо відгу�

кується на появу ознак стомлення (Рашед Гарбі

Мохаммед, 1977; В. В. Клименко, 1997, 2007;

С. І. Лазуренко, 2009, 2010) принесло такі

результати. В експериментальній групі відхи�

лення від нульової відмітки становило ±18,3 см
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і ±17,9 см; у контрольній групі відхилення сяг�

нуло ±19,1 см і ±22,7см. Першими представлені

результати обстеження перед сесією, другими —

після її закінчення. В експериментальній групі

спостерігається тенденція (зміни недостовірні)

до підвищення точності подолання еталонного

простору; у контрольній — зворотний процес

(зміни також недостовірні) і більш виражений.

Тенденції, зафіксовані тестами ТАМ і ЗЕП,

підтверджуються результатами, отриманими

при вивченні слідів засвічення очей лампою�

спалахом (послідовний зоровий образ — ПЗО).

Найбільш інформативним показником вияви�

лася тривалість ПЗО. Додамо, що даний тест, як

і попередній, також чутливо показує зміни пси�

хофізіологічного стану людини. В експеримен�

тальній групі тривалість збереження послідов�

ного зорового образу становила 91,6 секунди

і 95,1 секунди в кінці сесійного періоду. У кон�

трольній групі 93,6 секунди і 105,0 секунд. Слід

зазначити, що як первинні, так і вторинні

результати експериментальної і контрольної

груп свідчать про стомлення, що розвивається,

особливо зорової системи. Це ще раз підтвер�

джує припущення про те, що необхідний пошук

можливих шляхів раціонального чергування

переважного завантаження зорової і слухової

систем. 

Глибокі адаптивні процеси протікають у сту�

дентів у період сесії і в інших сенсорних, сенсо�

моторних і фізіологічних системах. 

Стан рівня функціонування нейро�сенсор�

них систем організму у студентів у різні періо�

ди навчання протягом року можуть мінятися

і значно. З цією метою досліджували стан пер�

цепції світло�звукових подразників. 

Було виявлено, що після відпочинку, на

початку навчального року, в початковому стані

після періоду гострої адаптації до навчального

процесу (через 30 днів після початку занять) час

реакції на звуковий сигнал у середньому по

групі (П=31) становив 152±11 мілісекунд. 

Час реакції на світловий подразник у стан�

дартних умовах становив 164 ±16 мілісекунд. 

Перед зимовою екзаменаційною сесією час

реакції на звуковий і світловий подразники

залишився практично колишнім. 

Після іспитів час рухової відповіді на звуко�

вий і світловий подразники відповідно становив

160±12 мілісекунд і 185±17 мілісекунд. Наявна

затримка реакції на роздратування цих сенсор�

них каналів і перехід організму в новий стан

пов’язані з глибинними процесами перебудови

систем організму до нових умов життєдіяльно�

сті. Це також можна розглядати і як гострий

період адаптації до екстремальних умов психо�

емоційних та інтелектуальних дій (Р. М. Баєв�

ський, 1979; Ф. З. Меєрсон, М. Г. Пшенникова,

1993; О. М. Кокун, О. Р. Малхазов, 2005; О. М.

Кокун, 2008).

Звертає на себе увагу те, що відбувається

достовірна затримка реакції за зоровим аналіза�

тором. Це ще раз підтверджує, що зоровий

канал у ході екзаменаційної сесії задіяний

інтенсивніше і більшою мірою, ніж слуховий.

Відбувається перенапруження цього каналу

перцепції, що приводить до його стомлення.

У зв’язку з цим можна рекомендувати в ході

підготовки до іспитів, разом із читанням кон�

спектів та іншої літератури, також прослухову�

вати магнітофонні записи лекцій та іншого

матеріалу з тим, щоб рівною мірою були задіяні

обидва сенсорні канали.

Досліджувалась також функція дихальної

системи — кількість споживаного кисню за хви�

лину. По суті, в рівні основного обміну поміт<
них змін в абсолютних значеннях не відбуло�

ся — 453,9±11,37 мілілітрів кисню за хвилину до

сесії і 457,3±11,88 мл/хв після її завершення.

Можна припустити, що це сталося, головним

чином, тому, що не вдалося чітко, в строго пев�

ний час, зробити забори проб повітря, що види�

халося, відразу після пробудження випробову�

ваного, коли рівень основного обміну близький

до свого мінімуму. Ми ж проводили виміри

лише через годину після пробудження, що безу�

мовно позначилося на абсолютних цифрах.

Разом з тим показники динаміки рівня спо�

живання кисню дещо змінилися. Якщо в по�

чатковому стані, до екзаменаційної сесії, ви�

явилася динаміка трьох типів: 1) яскраво

виражені осциляторні процеси в рівні спожи�

вання кисню з амплітудою в 80�100 мл/хв

і періодом близько 50 сек — 3 людини; 2) ті

ж осциляції, але з амплітудою дещо нижче — до

40�60 мл/хв, але періодика дещо порушується:

так, неначе присутні декілька генераторів з різ�

ними частотними характеристиками — така

динаміка спостерігалася вже у 15 осіб; 3) ще у

трьох обстежених крива рівню споживання

кисню була прямою з декількома сплесками

частіше у бік підвищення споживання кисню. І

ця ж динаміка простежувалася і після сесії, але

розподіл був іншим: до першої групи потрапи�

ли сім осіб, до другої — п’ять, до третьої —

дев’ять обстежених. 

Ймовірно таку динаміку, точніше розподіл

учасників за групами з різною динамікою,

можна пояснити тільки за рахунок того, що ви�

пробовувані були неоднакові за своєю типологі�

єю протікання фізіологічних процесів: у одних

це за рахунок вищої ефективності роботи

систем обслуговування (регулювання система�

ми і органами), а в іншому випадку за рахунок
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збільшення об’ємних показників систем. На�

певно, тут, як і в спортивній практиці, важливі

ємкість, потужність і ефективність перебігу всіх

процесів, пов’язаних із забезпеченням орга�

нізму енергією (А. Г. Хрипкова, М. В. Антропо�

ва, 1982; С. І. Операйло, 1998; Г. П. Левківська,

В. Є. Сорочинська, В. С. Штифурок, 2001).

У зв’язку з цим, цікаві результати були нами

отримані при визначенні резонансної частоти

електромагнітного поля (ЕМП) у студентів, що

взяли участь у дослідженнях. У цьому випадку

є видимим також різна спрямованість реакції

організму у різних індивідуумів. У одних вона

від початкового, достатньо низького рівня (в се�

редньому по групі — 54,243±0,016 Ггц) знижу�

ється від іспиту до іспиту. Так, у студента Т.

в початковому стані вона становила 54,21 Ггц,

після першого іспиту — 54,15, а в кінці сесії —

54,11 Ггц. В той же час у студента К. від почат�

кових 54,40 Ггц, 54,50 — після першого іспиту

і в кінці сесії — 55,24 Ггц. 

Середні показники в групі склали: початко�

вий стан — 54,243±0,016 Ггц, після першого

іспиту — 54,473±0,072 Ггц, після останнього —

54,417 Ггц±0,012.

Доведено, що порядку 70 % кори займають

пірамідальні нейрони — головні генератори

електромагнітного випромінювання корою

головного мозку. Можна припустити, що стан

цих генераторів і визначає резонансну частоту:

чим краще збалансована робота між ними, чим

краще і повніше вони забезпечені різної форми

енергією, тим нижча резонансна частота і, нав�

паки, чим більш стомлені, менш енергійні —

тим більше частоти потрібно для резонансу. Це

показують і наші дослідження з наркоманами,

у яких резонансні частоти вкрай високі; при�

близно те ж спостерігається у людей, що курять

(Н. Д. Дев’ятков, М. Б., Голант, О. В. Бецький,

1991; О. В. Бецький, Н. Д. Дев’ятков, В. В. Кис�

лов, 1998).

При дослідженні функції серцево�судинної

системи цікавими, на наш погляд, є зміни час�

тоти серцевих скорочень у випробовуваних: від

72,4±2,69 уд/хв до іспитів до 71,3±2,78 уд/хв

після першого іспиту, 64,6±2,60 уд/хв в кінці

сесії, що безперечно нижче, ніж у початково�

му стані.

Розглядаючи ці два показника в динаміці,

можна відмітити, що резонансна електромаг�

нітна частота обернено пропорційна в своєму

розвитку частоті серцевих скорочень. Це можна

пояснити тим, що все ж таки головним у резо�

нансній відповіді на ЕМП у людини, ймовірно,

є пірамідальні нейрони кори головного мозку

і те, що нервова система більш лабільна і пер�

шою відгукується на всі дії ендогенного і екзо�

генного характеру, тоді як серцево�судинна

система і нервова задають ритм. Далі йдуть

ендокринна система, гуморальна і так далі.

Перебуваючи певний час у стані готовності

перед іспитами, нервова система мінімізує свої

витрати і оптимізує діяльність решти систем

з метою найменших витрат, а серцево�судинна

система приходить у стан готовності з тим, щоб

забезпечити органи і системи живильними

речовинами, киснем. Поступово іспити вичер�

пують енергетичні запаси і багато систем пере�

ходять у той стан, коли наступає адаптація, зв’я�

зана з несприйняттям дій. На практиці часто

цей стан називають станом стомлення. Після

цього при подальшій дії наступає передпатоло�

гія і патологія органів, систем, або стан, близь�

кий, по суті справи, до стану «виснаження» (за

термінологією Г. Сельє) в розвитку адаптацій�

ного  синдрому. Але можлива й інша реакція,

коли, перейшовши на інший вид діяльності,

людина не тільки не захворіє, але, навпаки, стає

міцнішою, стійкішою до всякого роду стресо�

генних чинників. Часто такого роду активним

відпочинком є рухова активність. У цьому

випадку міняються, ймовірно, акценти в домі�

нанті і провідних органах та системах організму. 

В кінці хотілося б зазначити, що зроблена

спроба вивчення механізмів адаптації до умов

навчання у ВНЗ показала глибину і багатогран�

ність згаданих процесів. Різкий перехід від рит�

мічності навчального процесу до певної хаотич�

ності (як чергування роботи і відпочинку),

властивої сесійному періоду, припускає істот�

ні зміни психофізіологічної сфери студента. У �

якійсь мірі узагальнювальними характеристи�

ками змін, що відбуваються, можуть служити

види напруженості, яка завжди властива діяль�

ному стану людини. Вся специфіка періоду сесії

приводить до зміни співвідношень видів на�

пруженості, що склалися (психічною, інтелек�

туальною, емоційною, фізичною). Нами було

виявлено, що в період іспитів буквально

«затворниками» стають близько 90% студентів.

Припиняються заняття з фізичного виховання —

основного джерела фізичної і емоційної напру�

женості. Явне переважання психічної, інтелек�

туальної напруженості приводить до появи

адаптаційного синдрому. 

Для прискорення адаптації організму студен�

тів до умов сесії була розроблена і експеримен�

тально апробована програма рухової активно�

сті, що зважає на специфіку життєдіяльності

в даний період. Проведене обстеження студен�

тів рухово «активних» і рухово «пасивних» пока�

зало, що скорочені, але практично щоденні

заняття з ігровою спрямованістю надали під�

тримуючий ефект. Важливим чинником у цьому
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процесі є своєчасне регулювання емоційної 

і фізичної напруженості.

Результати даної роботи роблять доцільним

не припиняти на час сесії заняття з фізичного

виховання. 

Тривалість занять повинна бути скорочена;

спрямованість і використовувані засоби забез�

печувати хороший емоційний фон. 3аслуговує

також, на наш погляд, глибокого вивчення

і психофізіологічного обґрунтування і варіант

навчання без сесій, який був нами організова�

ний у рамках експерименту на третьому курсі

одного із ВНЗ м. Києва. 

Також складним періодом для студентів

є післяканікулярний період. Особливості його

полягають у тому, що тривалість зимової екзаме�

наційної сесії (близько трьох тижнів) і канікул

(реально близько трьох тижнів) відповідає термі�

ну адаптації основних психофізіологічних функ�

цій. Це приводить до того, що процеси адаптації

і реадаптації охоплюють усі органи і системи

організму, тобто організм піддається практично

повній «перебудові». Цьому ж «сприяє» повер�

нення через декілька часових поясів (для студен�

тів з Росії, інших країн). 

Перебіг глибоких адаптаційних (реадапта�

ційних) процесів утрудняє виконання вимог

учбового процесу і вимагає психофізіологічної

підтримки. Розроблений і апробований про�

грамний матеріал рухової активності зробив

помітний вплив на протікання адаптаційних

(реадаптаційних) процесів у психофізіологічній

сфері студента. У програмі рухової активності

доцільно поєднувати варіанти рухів, що забез�

печують відносну рівномірність видів напруже�

ності діяльного  стану студентів (психічну, інте�

лектуальну, емоційну і фізичну). Для цього

першу половину заняття слід присвячувати гім�

настико�атлетичною спрямованості з обов’яз�

ковим урахуванням індивідуальних реакцій

організму кожного студента. Доступною, об’єк�

тивною й інформативною формою контролю є

підрахунок частоти серцевих скорочень. Це

дозволяє розумно регулювати переходи з одного

стану організму в інший і назад, що координує

різні функціональні прояви. Другу половину

заняття (основну частину заняття) слід присвя�

чувати спортивним іграм, що підвищують

напруженість емоційну і фізичну (доповнюючи

перші два види). 

Висновки. Вивчення особливостей функціо�

нування організму в умовах сесійного періоду

показує, що процеси адаптації зачіпають прак�

тично всю психофізіологічну і психомоторну

сферу. Навіть враховуючи той факт, що в дослі�

дженнях брали участь молоді люди з кращою за

весь період життя здатністю відновлювати

витрачену енергію, до кінця сесії відмічено

зростаюче стомлення. Експериментально апро�

бована програма рухової активності в сесійний

період носить підтримуючий характер. Доціль�

но на цей період не припиняти заняття з фізич�

ного виховання, скоротивши їх тривалість.

Заслуговує уваги використання варіанта нав�

чання без сесій при відповідному науковому

опрацьовуванні. 

Перспективи подальших досліджень. 
Безперечний інтерес викликає коливання

резонансної частоти електромагнітного поля

організму на різних стадіях періоду адаптації

(реадаптації). Отримані результати свідчать про

перспективність цього напряму як з погляду

діагностики, так і можливої корекції психофі�

зіологічного стану методом ЕМВ ВВЧ НІ (елек�

тромагнітних випромінювань вкрай високої

частоти низької інтенсивності). 

Також перспективним є вивчення взаємо�

зв’язків психофізіологічної і психомоторної

організації організму й індивідуального профі�

лю функціональних асиметрій. Подальше вив�

чення закономірностей дозволять ефективно

управляти не тільки процесами адаптації

(реадаптації), але і розвитком психофізіологіч�

ної і психомоторної сфери людини. 
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Автор розглядає психолого"педагогічні механіз"
ми й етапи організації ситуації успіху.

Ключові слова: ситуація успіху в навчальній
діяльності, етапи організації ситуації успіху. 

Автор рассматривает психолого"педагогиче"
ские механизмы и этапы организации ситуации
успеха. 

Ключевые слова: ситуация успеха в учебной
деятельности, этапы организации ситуации
успеха. 

The autor examines of the psychologica /"pedago"
gica / mechanism’s and stage of organization the situ"
ation of success. 

Key words: situation of success in educational acti"
vity, stage of organization the situation of success. 

За останні роки словосполучення «ситуація

успіху в навчальній діяльності» стало для педа�

гогів звичним. Ніхто не заперечує, що саме

позитивні емоції можуть стати для дитини най�

важливішим стимулом у навчальній діяльності.

Однак, при цьому часом забувають про те, що

в педагогіці, як, втім, і в медицині, не існує єди�

ної панацеї на всі життєві випадки. Тому й си�

туацію успіху треба застосовувати продумано,

з урахуванням багатьох чинників.

Метою статті є теоретичне обгрунтування

психолого�педагогічних механізмів ситуації

успіху. Серед завдань — з’ясувати чинники, що

лежать в основі успішної навчальної діяльності

школярів; показати етапи організації роботи,

розкрити педагогічні прийоми ситуації успіху.

Перш за все, необхідно розуміти психолого�

педагогічні механізми, що лежать в основі

ситуації успіху. Слід «розділити поняття «успіх»

і «ситуація успіху». Ситуація — це поєднання

умов, що забезпечують успіх, а сам успіх –

результат подібної ситуації. Ситуація — це те,

що здатний організувати вчитель [1, с. 30]».

Про такі ситуації розповідає в своїй книзі

«Школа без невдах» У. Глассер. В одному із кла�

сів американської середньої школи з’явився

психолог, щоб провести дослідження розумових

здібностей дітей. Після відповідних тестів він

оголосив прізвища тих, хто показав найвищий

«коефіцієнт інтелектуальності». При цьому дос�

лідник свідомо здійснив підробку: серед тих,

кого він назвав «найрозумнішими», більше

половини насправді мали середні або невисокі

інтелектуальні можливості. Через рік, прий�

шовши до тієї ж школи, психолог виявив, що всі

ті, кому він створив репутацію «найрозумні�

ших», є кращими учнями в класі. Адже про його

підробку ніхто не знав! Отже, репутація розум�

ників спонукала слабих школярів виявляти

цікавість і старанність у навчанні.

Безумовно, переживання успіху вселяє лю�

дині впевненість у власних силах. З’являється

бажання знову досягти хороших результатів,

виникає відчуття внутрішнього комфорту, що,

в свою чергу, благотворно впливає на загальне

ставлення людини до світу.

На перший погляд, здається, що достатньо

вчителю кілька разів дати учневі можливість

відчути успіх, як самий по собі буде забезпе�

чений рівень мотивації, інтересу, пізнаваль�

ної активності. Однак, таке ставлення здатне

викликати протилежний результат: постійна

успішність може сформувати не скільки звичне,

а, можливо, індиферентне ставлення до навчан�

ня. Крім того, постійне очікування лише пози�

тивного результату згубно відбивається на

розвиткові вольових якостей школяра: він

ухиляється від подолання труднощів, губиться

в складних навчальних і життєвих ситуаціях,

у його поведінці починає переважати мотив

«уникнення невдач» тощо.

Досвідчені психологи і педагоги попереджу�

ють про можливі негативні стани, що слідують

після пережитого успіху. Чому можливий такий

парадокс? По�перше, успіх, що дістався ціною

невеликих зусиль, може призвести до переоцін�

ки, точніше, до завищеної оцінки своїх можли�

востей. По�друге, за сильним переживанням

якої�небудь емоції обов’язково слідує релакса�

ція. Якщо в цей період запропонувати людині

будь�яку діяльність, то вона, зазвичай, буде

менш успішна, ніж попередня. По�третє, пере�

живання успіху може бути затьмарено, якщо ре�

зультат, важливий і значущий для самого учня,

не буде адекватно оцінений іншими людьми.

І нарешті, емоція успіху не буде сильним

переживанням, якщо результати діяльності не
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мають значення для її суб’єкта. Дитина, особли�

во на початку навчання, однаково інтенсивно

переживає успіх «у головних» і «неголовних»

навчальних предметах. Але досить часто дорослі

знижують цю інтенсивність: «Відмінно з малю�

вання? Краще б з мови отримав...» Через зни�

ження значущості пережитого успіху дорослі

впливають на формування в дитини ставлення

до всього навчального процесу. Тому, «оцінюю�

чи знання дітей, необхідно виходити з індивіду�

альних особливостей кожної дитини. Якщо

вона все�таки просувається вперед, необхідно її

заохотити, підбадьорити, аби вона не відчувала

невдачу, порівнюючи свої результати із заздале�

гідь визначеними нормами, особливо якщо

вони для неї недосяжні [2, с. 8]».

Отже, ситуація успіху в навчальній діяльності

створюється педагогом за допомогою ланцюж�

ка таких послідовних дій: установка на діяль�

ність (емоційна підготовка учня до розв’язання

навчального завдання); забезпечення діяльності

(створення умов для успішного розв’язання);

порівняння одержаних результатів із передбачу�

ваними (свідоме ставлення до результату своєї

навчальної праці). Отож, якщо ситуація успіху

створюється вчителем послідовно і свідомо, її

структура повинна враховувати всі названі ком�

поненти.

Розглянемо організацію ситуації успіху

поетапно.

Мотиваційно<цільовий етап. Учитель ставить

завдання сформувати в учня установку на

успішне виконання навчального завдання, при

цьому відчути себе «творцем обставин», подола�

ти труднощі, які можуть виникнути в ході робо�

ти. Іншими словами, формує мотив досягнен�

ня. Але тут педагог стикається з неадекватною

реакцією учнівського колективу: дехто вже

виконував подібне завдання невдало, тому в цих

школярів уже сформовано негативне ставлення.

Друга група учнів не стикалася з такою робо�

тою, тому вони не знають, чого можна очікува�

ти від подальшої діяльності. Третя група вже

виконувала подібні завдання й, успішно спра�

вившись із ними, перебуває в стані мобілізова�

ності, готовності до виконання навчального

завдання.

На цьому етапі вчителю найпростіше буде

працювати з третьою групою, де необхідно тіль�

ки актуалізувати позитивні емоції, пережиті

дітьми раніше. У другої групи учнів треба перед�

бачити емоційну реакцію, намалювати перспек�

тиву вдалого виконання завдання, пов’язуючи її

з тими чи іншими умовами діяльності, які

в минулому забезпечували успіх. Найбільш тру�

домісткою буде робота з першою групою. Спо�

чатку необхідно нейтралізувати спогади про

невдачі в попередній діяльності, а потім створи�

ти перспективу для нової. Зробити це можна,

наприклад, підкресливши, що учень попрацю�

вав над своїми помилками або що завдання змі�

нено порівняно з минулим разом…

Учитель вправі запропонувати різні варіан�

ти мотивів досягнення: прагнення самостійно

розв’язати цікаві завдання, спробувати завою�

вати авторитет в очах своїх товаришів, стати

першим, розглядати свою діяльність з точки

зору її користі для інших людей, установити

нові контакти в ході виконання і т. ін. Інакше

кажучи, вчитель, спираючись на емоційну

пам’ять учнів, організовує певні ситуації з ме�

тою актуалізації або нейтралізації емоцій для

прийдешньої діяльності. Тут ситуація успіху

великою мірою визначається психологічними

аспектами.

Під час організаційного етапу завдання вчителя

полягає в забезпеченні умов для успішного вико�

нання завдання, зацікавленні школярів самим

пізнавальним процесом з урахуванням індивіду�

альних здібностей і особистих якостей учнів. На

цьому етапі деякі діти переживають стан кон�

флікту: з одного боку, необхідно виконати роботу,

а з іншого — відчувається нестача умов для її

виконання. Тут особливо необхідна допомога

вчителя. Треба допомогти дитині правильно

включитися в роботу, подолавши втому, стиму�

лювати діяльність учня. Конкретні обставини

зумовлюють використання тих чи інших прийо�

мів створення ситуації успіху. До них, зокрема,

належать емоційне розвантаження, зміна завдан�

ня за бажанням учня, допомога класу, «швидка

допомога» (звернення до вчителя, до сильнішого

учня і т. п.), «підказка» (робота з підручником) і т. п.

Результативний етап передбачає організацію

вчителем роботи таким чином, щоб перетвори�

ти результат попередньої діяльності в емоцій�

ний стимул, в усвідомлений мотив для наступ�

ного навчального завдання.

Як показує практика, цей етап виявляється

найбільш хворобливим. Підсумок навчальної

роботи зазвичай зводяться до оцінки. Відомо,

що думки вчителя й учня в цьому питанні най�

частіше не збігаються. Справа в тому, що пе�

дагог оцінює підсумок діяльності, враховуючи

грамотність, акуратність, правильність тощо,

а учень пам’ятає про ступінь витрачених зусиль,

концентрації уваги і т. ін. і чекає, що оцінять не

тільки підсумок, але і його зусилля в процесі

діяльності.

Добре, коли ступінь витрачених зусиль відпо�

відає підсумку роботи, а значить, і оцінці. У цьо�

му випадку вчителю достатньо похвалити учня,

підкреслити його досягнення, тим самим стиму�

люючи його до подальшої діяльності.
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Можливий і такий варіант: учень витратив

мінімальні зусилля, але результат його роботи

задовольняє основні вимоги. Такий варіант

потребує від учителя знання індивідуальних

особливостей учня, вміння аналізувати ситуа�

цію, класифіковану А. С. Бєлкіним як «удаваний»

або «небезпечний успіх». Необхідно продумати

для конкретного школяра систему індивідуаль�

них завдань із підвищеним рівнем складності,

запропонувати таку форму роботи, коли в наяв�

ності вклад кожного учня в спільну справу

й оцінювання відбувається групою учнів, а не

одним учителем. Крім того, можливі особисті

бесіди, коли вчитель прямо, але без свідків

говорить учню про його недоліки: байдужість,

лінощі, спроби списати тощо.

На перший погляд, виникає парадокс: учи�

тель навмисне ставить учня в ситуацію неуспіху.

Однак мета подібної тактики полягає в тому,

щоб у свідомості дитини народилася радість не

стільки від оцінки, скільки від самого процесу

відкриття істини. Станеться це тільки в тому

випадку, якщо школяр подолає певні труднощі

навчального, морального, комунікативного ха�

рактеру.

Варіант третій, найбільш хворобливий для

обох сторін — учень упевнений, що «виклада�

ється», але оцінка, виставлена вчителем, не від�

повідає його очікуванням. Тут можливі серйозні

конфлікти з педагогом, які можуть, у свою чергу,

накласти негативний відбиток на ставлення

учня до всього навчального процесу. У даному

випадку з боку педагога необхідна глибока інди�

відуальна робота. Варто запропонувати дитині

спробувати знайти свої помилки, а потім разом

з учителем розподілити їх за видами: механічні,

на увагу, на логіку обчислення, граматичні, ор�

фографічні тощо. Не треба прагнути виправити

всі помилки відразу. Спочатку можна запропо�

нувати учню попрацювати над окремим видом.

Певна річ, знадобиться деякий час, щоб у ди�

тини зникла боязнь помилитися. Вчитель пови�

нен підкреслити, що він упевнений в покра�

щенні знань. І тільки після низки тренувальних

робіт і при емоційній підтримці педагога прово�

диться контрольний зріз, результати якого

повинні переконати школяра в подоланні ним

труднощів. Дуже важливо відмітити досягнення

учня, показати своє шанобливе ставлення до

його роботи, пробудити бажання з охотою вчи�

тися і далі.

Четвертий варіант нагадує перший — кіль�

кість витрачених зусиль відповідає підсумкові

діяльності, однак результат — незадовільний.

Цей варіант є свідченням того, що організація

умов діяльності на попередніх етапах будувала�

ся без урахування індивідуальних здібностей

конкретного учня. Тепер учителю доведеться

починати все спочатку.

Завершальний етап, синтезуючи риси перших

двох, носить психолого�педагогічний характер,

оскільки логічно слідує з результатів попе�

реднього етапу і служить основою для форму�

вання мотивів майбутньої діяльності. Особливої

уваги потребують до себе слабовстигаючі учні.

До них можна застосувати завищену або аван�

сову оцінку. Наприклад, можна використати

позитивне рецензування, однак слід дотримува�

тися почуття міри, щоб учень не переоцінив

свої здібності. 

Як показує практика, через індивідуальні

відмінності учні по�різному реагують на запро�

поновані вчителем ситуації. Для деяких школя�

рів ситуація успіху повинна бути повторена нео�

дноразово, до тих пір поки не реалізується

основне завдання: учень відчуває задоволення

не тільки від результату діяльності, але й від

самого процесу оволодіння знаннями.

Для наочності покажемо всі етапи організації

ситуації успіху в таблиці (див. табл.).
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Створення ситуації успіху в навчальній діяльності

Етап Педагогічне завдання Диференціація школярів Діяльність учителя

Мотиваційно�

цільовий

Сформувати мотив до�

сягнення; налаштувати

на успішне виконання

завдання 

Учні, які мали в минуло�

му невдачу у виконанні

аналогічного завдання

Нейтралізувати пам'ять  негатив�

них емоцій у попередній діяльно�

сті; налаштувати на те, що дане

завдання посильне і здійсненне 

Учні, які не знайомі з по�

дібними завданнями

Передбачити позитивну емоційну

реакцію; намалювати позитивну

перспективу в досягненні успіху 

Учні, які успішно вико�

нали подібні завдання

Актуалізувати позитивну емоцій�

ну пам'ять дітей, підтримати пра�

гнення до роботи 



Скажемо, що ситуація успіху «переростає»

з прийому в педагогічну умову активізації нав�

чальної діяльності тільки в тому випадку, якщо

відбувається зміна позиції учня в навчальному

процесі: з пасивного об’єкта він має стати су�

б’єктом, творцем навчальної діяльності, відчу�

ти в собі впевненість, знайти себе як особи�

стість. Якщо на початковому циклі учень

перебуває в ролі об’єкта, то потім він приймає

(чи не приймає) запропоновані умови, активно

включається в те, що діється, впливає на хід

реалізації ситуації успіху, тобто стає суб’єктом

обставин. Мало того, переживши заслужене

почуття успіху, школяр хоче його повторити,

зміцнити. Він починає самостійно шукати шляхи

для досягнення кращих результатів у навчанні,

і це надає йому впевненості у власних силах,

позитивно впливає на взаємостосунки із при�

сутніми.

Таким чином, із суб’єкта обставин ситуації

успіху учень стає суб’єктом навчальної діяльнос"
ті, носієм активного, перетворювального нача�

ла. Ефективність такої ситуації перевіряється

не тільки наявністю активного ставлення до

навчання, але й умінням самого школяра ство�

рювати собі умови для успішної діяльності.

Складається пізнавальна активність учня як

суб’єкта, формується стійка потреба в самоосві�

ті. Учитель не стільки навчає, скільки допомагає

знайти галузі знань, необхідні для розвитку осо�

бистості конкретного учня. Цей період відпові�

дає старшому шкільному віку. 
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Етап Педагогічне завдання Диференціація школярів Діяльність учителя

Організаційний Забезпечити умови для

успішної діяльності, за�

цікавити пізнавальним

процесом

Учні, які потребують ор�

ганізаційного контролю 

Організаційний контроль початку

та завершення роботи, забезпе�

чення інтелектуального й емоцій�

ного підкріплення роботи 

Учні, які потребують

допомоги в процесі вико�

нання роботи

Емоційне підбадьорення та інте�

лектуальна стимуляція навчальної

діяльності 

Учні, які працюють ак�

тивно і самостійно 

Забезпечення права вибору зав�

дань, емоційне й інтелектуальне

стимулювання пізнавальної ді�

яльності

Результативний Сформувати усвідомле�

не ставлення до підсумку

навчальної діяльності;

перетворити результат

у мотив для нової пізна�

вальної діяльності 

Результат,

адекватний

зусиллям

Учні, які

отримали

незадовіль�

ні оцінки 

Необхідне повернення до мотива�

ційно�цільового етапу, повтор

усього ланцюжка з вихідних пози�

цій

Учні, які

отримали

хороші

й відмінні

оцінки 

Емоційне схвалення й установка

на подальшу успішну роботу 

Результат,

не адекват�

ний зусил�

лям

Учні, які

отримали

незадовіль�

ні оцінки

Позитивно�перспективна оцінка

роботи поряд із виділенням поми�

лок та індивідуальна робота з

подолання окремих недоліків

у знаннях 

Учні, які

отримали

хороші

й відмінні

оцінки

Перевірка умов навчальної робо�

ти на попередньому етапі, органі�

зація ситуації подолання в по�

дальшій діяльності

Кінець таблиці
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Отже, ми з’ясували, що ситуація успіху тіль�
ки тоді стає дієвим засобом активізації пізна�
вальної діяльності, коли вона організовується
на всіх етапах навчального процесу; ускладнює
навчальні і виховні завдання, що стоять на кож�
ному етапі; реалізовується з урахуванням інди�
відуальних особливостей учнів, що знаходить
своє відображення в доборі прийомів і засобів
у роботі з конкретним учнем. 

Ситуація успіху стає умовою переростання
позитивного ставлення до навчання в активне,
творче, якщо в суб’єкта діяльності позитивні емо�
ції в діяльності породжують почуття вдачі, викли�
кане подоланням труднощів, як вибраних самим
учнем, так і запропонованих учителем, виклика�
ють радість, інтелектуальний підйом у процесі
розв’язання навчальних завдань, приносять задо�
волення, усвідомлення недостатності рівня своїх
знань, умінь у ситуаціях подолання і, таким
чином, формують стійку потребу в самоосвіті. 

Ситуація успіху — досить тонкий психолого�

педагогічний інструмент. Ним повинен володі�

ти кожний учитель, але для цього потрібне

хороше розуміння обстановки, індивідуальності

учнів, упровадження цілої палітри педагогічних

прийомів. 
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У статті проаналізовано взаємозалежність
емоційного стану педагога із задоволенням мета"
потреб як викладача, так і студента. Виявлено,
що метамотивований педагог сприяє пізнавальній
діяльності студента, його особистісному росту.

Ключові слова: емоційний стан, фрустрація,

стрес, метапотреби, метадепривація, пізнаваль�

на активність.

В статье проанализированы взаимозависимость
эмоционального состояния педагога с удовлетворе"
нием метапотребностей как преподавателя, так
и студента. Выявлено, что метамотивированный
педагог способствует познавательной деятельно"
сти студента, его личностному росту.

Ключевые слова: эмоциональное состояние,

фрустрация, стресс, метапотребности, метаде�

привация, познавательная активность.

In the article analyzes the interdependence of the
emotional state of teacher satisfaction metapotreb both
the teacher and student. Revealed that metamotyvova"
nyy teacher promotes learning of students, his personal
growth. 

Key words: emotional state, frustration, stress,

metapotreby, metadepryvatsiya, cognitive activity.

У сучасних соціально�економічних умовах

перед освітою постає завдання розвитку особисто�

сті, яка повинна гнучко орієнтуватися у дійсності

та освоювати принципово нові галузі та види

діяльності. Особливе місце в даній ситуації займає

проблема впливу емоційного стану педагога на

розвиток пізнавальної активності студентів.

Метою статті є експертна оцінка впливу емо�

ційних станів педагога на когнітивну активність

студента.

Для досягнення мети висунуті такі завдання:

— систематизувати та узагальнити теоретич�

ний матеріал щодо особливостей професійної

діяльності метамотивованого педагога, охарак�

теризувати його емоційний стан та пізнавальну

діяльність студентів;

— розробити алгоритм експертної оцінки та

перевірити його на практиці;

— проаналізувати дані емпіричного дослі�

дження.

Б. Г. Ананьєв, Б. Г. Богоявленська, Д. Б. Годові�

кова, Т. М. Землянухіна, Т. А. Кулікова, А. В. Пет�

ровський та ін. вважають пізнавальну актив�

ність однією із головних якостей психічного

розвитку особистості, яка має потребу у нових

враженнях. Важливою умовою активізації піз�

навальної діяльності є забезпечення мотива�

ції навчання, що підвищує інтерес студентів до

знань, сприяє їх засвоєнню, викликає напо�

легливість. Як зауважує К. Є. Клопотова [5],

виділяють такі фактори, які впливають на фор�

мування пізнавальної активності, як�от: спіл�

кування (Д. Б. Годовікова, Т. М. Землянухіна,

М. І. Лисіна, Т. А. Серебрякова), потреба у но�

вих враженнях (Л. І. Божович [2]), загальний

рівень активності (Н. С. Лейтес, В. Д. Небилі�

цин). Крім того, необхідною умовою стимуляції

активності студентів є активна позиція викла�

дача, його глибокі знання, вміння захоплюва�

ти підопічних процесом пізнання. Необхідно

зауважити, що використання педагогом індиві�

дуального підходу до навчання, поваги до осо�

бистості студента, сприяння розвиткові індиві�

дуальних особливостей вказує на можливості

самоактуалізації в сучасних умовах. Пізнаваль�

на активність формується за допомогою спе�

ціально організованих дидактичних дій, ство�

рення проблемних ситуацій, упровадження

спеціальних форм і методів активного навчан�

ня, майстерності педагога, його вміння пра�

вильно організувати навчальний процес.

Пізнавальна активність студентів як складо�

ва мотиваційного компонента навчання — одна

з головних умов їхнього розумового розвитку,

тому що когнітивна сфера успішно розвивається

лише при наявності та задоволенні пізнаваль�

них потреб. К. Роджерс вважає, що потрібно

у ході навчально�виховного процесу враховува�

ти власну активність студента, стимулювати її

розвиток. Проблеми розвитку та формування

творчої особистості, активізації пізнавальної

діяльності у процесі навчання відображені ще

у працях філософів Арістотеля, Сократа, Пла�

тона, педагогів�класиків І. Гербарта, А. Дістер�

вега, Я. Коменського, І. Песталоцці, Г. Сково�

роди, К. Ушинського, В. Сухомлинського,

психологів К. Роджерса, А. Маслоу та ін. У тео�

ріях гуманістичної психології (К. Роджерс,

А. Маслоу) [7] життя — це процес розгортання

прагнення до актуалізації своїх можливостей
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і здібностей, генетично закладених у людині,

що є головною концептою аналізу пізнавальної

активності студентів. 

У системі поглядів К. Роджерса [6] робота пе�

дагога порівнюється з роботою терапевта, який

не формує людину, а допомагає їй знайти в собі

позитивне, але спотворене, забуте, заховане. То�

му викладач, згідно з гуманістичними поглядами

К. Роджерса, повинен бути чутливий і сприй�

нятливий по відношенню до якостей студента,

повністю приймати його і прагнути зрозуміти,

що він за людина, які його схильності, що може

зробити і як розвиватиметься. Позитивне ста�

влення педагога до студента зводить до мініму�

му неспокій і страхи, захисні реакції, забезпечує

розвиток і самоактуалізацію його особистості.

Конгруентне прийняття створює в групі особ�

ливий психологічний клімат схвалення кожним

кожного. Ці установки педагога пов’язані зі

зміною його мислення, цінностей. У даному ви�

падку мислення викладача не може бути обумо�

влене ні вдосконаленням умінь і навиків, ні

впровадженням сучасних технічних засобів на�

вчання, а ґрунтується на перебудові особи�

стісних установок і цінностей педагога, які

реалізуються в міжособистісному спілкуванні зі

студентами і в нових методах навчання.

На думку К. Роджерса [6], навчати не потріб�

но, студент повинен вчитися сам, оскільки нав�

чання — це не засвоєння знань, а зміна його

внутрішнього чуттєво�когнітивного досвіду,

пов’язаного зі всією особистістю. Цей досвід

передати неможливо, оскільки він у всіх різний.

Студент може навчитися лише самостійно,

оскільки в цьому випадку відбувається значиме

навчання (significant learning). Самонавчання

(або значуще навчання) — найбільш стійке,

тому що самомотивоване. При такому навчанні

студент стає відповідальним, незалежним, твор�

чим, для нього головним є самокритика та сам�

ооцінка, а оцінка інших — другорядна. Якщо

ж внутрішній досвід не змінюється, механічно

когнітивні знання даремні, забуваються, не

відіграючи ніякої ролі в житті, сам студент не

розвивається. Викладач повинен надати мож�

ливі засоби для самонавчання. Як стверджує

С. Л. Братченко [3, с. 73], для гуманістично�

орієнтованої взаємодії у навчальному процесі

характерні такі пріоритети: особистість важли�

віша за проблеми, дійсне — за минуле, відчуття

важливіші за думки та дії, розуміння важливіше

пояснень, прийняття — виправлень, мудрість

студента важливіша знань викладача.

К. Роджерс вважає, що педагог, який високо

оцінює себе і живе повним життям, здатний та�

кож цінувати студентів, позитивно до них стави�

тися і відчувати від цього задоволення, тобто

є «повноцінно функціонуючою людиною». Такий

педагог характеризується, за К. Роджерсом, таки�

ми ознаками: відкритістю переживань, екзистен�

ційним способом життя, організмічною довірою,

емпіричною свободою, креативністю (рис. 1).
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Відкритість переживанням — здатність слухати

себе, усвідомлювати найглибші думки та почуття,

не пригнічуючи їх і діючи згідно з ними. Повно�

цінно функціонуючий педагог розважливий, щоб

усвідомлювати свої почуття, діяти розумно кож�

ного моменту, чинити згідно зі своїми відчуттями,

у нього нема внутрішнього переживання чи емо�

цій, які б загрожували відчуттю власної безпеки.

Другою характеристикою повноцінно функ�

ціонуючої людини, відміченої К. Роджерсом,

Рис. 1.  Ознаки «повноцінно функціонуючого» педагога за К. Роджерсом



є екзистенційний спосіб життя як тенденція

жити повно та насичено кожної хвилини свого

існування. Отже, такі педагоги гнучкі, адаптив�

ні, терплячі та безпосередні, відкривають

структуру свого досвіду в процесі його пережи�

вання.

Повноцінно функціонуючий педагог зале�

жить від організмічних переживань, які розгля�

дає як достовірне джерело інформації, а не від

соціальних норм. «Доведено, що внутрішні від�

чуття «я чиню правильно» — значимі та заслуго�

вують на довіру», — писав К. Роджерс [8, с. 550].

Організмічна довіра полягає у здатності педаго�

га брати до уваги внутрішні відчуття і розгляда�

ти їх як основу для вибору поведінки.

Емпірична свобода належить до внутрішньо�

го відчуття: «Єдиний, хто відповідає за мої влас�

ні дії та їх наслідки, — це я сам» [8, с. 550]. Ґрун�

туючись на цьому почутті свободи і сили,

повноцінно функціонуючий педагог має багато

можливостей вибору в житті та відчуває себе

здатним здійснити задумане.

Остання, п’ята, характеристика — креатив�

ність, пов’язана з оптимальною психологічною

зрілістю. Для К. Роджерса продукти творчості

(ідеї, проекти, дії) і творчий спосіб життя наявні

в педагога, котрий живе повноцінним життям.

Творчі педагоги прагнуть жити конструктивно

й адаптивно у своїй культурі, задовольняючи

власні найглибші потреби. Вони здатні творчо,

гнучко пристосовуватися до змінних умов ото�

чення. Однак, такі викладачі, як вказує К. Род�

жерс, не завжди пристосовуються до культури

і майже не бувають конформістами, бо дозво�

ляють найбільшу розкіш у світі — бути самим

собою.

А. Маслоу, згідно з теорією самоактуалізації,

вводить термін «самоактуалізована особис�

тість», вказуючи прагнення кожної людини до

творчого вияву власних здібностей. Метамо�

тивований педагог за А.Маслоу, наприклад,

прагне до досконалості завдяки своїй творчій

діяльності, живе повноцінним життям, роблячи

якнайкраще те, на що здатний. Виходячи із

неформального дослідження, А. Маслоу зробив

висновок, що самоактуалізовані особистості

характеризуються 15 особливостями, предста�

вленими у таблиці 1.
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Таблиця 1. Періодизація досліджень масових комунікацій кінець ХХ ст. — початок ХХІ ст.

№

п/п
Ознаки Характеристики

1
Ефективність

сприйняття реальності

Здатність сприймати світ навколо себе правильно і неупереджено, таким,

яким є. Схвалення сумнівів, невизначеності

2
Прийняття себе, інших

та природи

Прийняття себе такими, якими є, відсутність надмірної критики до своїх

недоліків, обтяженості емоційними станами, потреби повчати, інформувати

чи контролювати

3
Безпосередність,

простота, природність

Поведінка безпосередня, проста, неефектна. Внутрішнє життя природне та

безпосереднє. Терплячість до всього, але можуть бути непримиренними

навіть під загрозою остракізму чи засудження

4
Центрованість

на проблемі
Орієнтація на проблеми. Жити, щоб працювати, а не навпаки

5
Незалежність як

потреба в усамітненні

Потреба невтручання у внутрішнє життя, впевненості в собі та самотності,

власного погляду на ситуацію 

6

Автономія:

незалежність від

культури чи оточення

Автономія у діях, незалежно від фізичного чи соціального оточення,

відповідно до власного потенціалу і внутрішніх джерел росту та розвитку

7 Свіжість сприйняття
Здатність оцінювати навіть звичайні події та людей в житті достойно,

відчуваючи новизну, благоговіння, задоволення

8
Вершинні

переживання

Моменти сильного хвилювання чи високої напруги, розслаблення, умиротво�

рення, спокою в любові та інтимності, у творчості, осяянні, злитті з природою

9 Суспільний інтерес
Щире бажання допомогти іншим покращити себе, що виражається почут�

тям симпатії, емпатії та любові до людства

10
Глибокі міжосо�

бистісні стосунки

Схильність встановлювати близькі стосунки з тими, хто має подібний

характер, талант і здібності

Р
о

зд
іл

 Х
 «

П
С

И
Х

О
Л

О
ГІ

Я
»



Психолог�гуманіст А. Маслоу [8] вказував,

що самоактуалізовані педагоги задовольняють

метапотреби чи потреби росту, які представлені

в абстрактній формі, однак у реальних життєвих

ситуаціях конкретні та специфічні (табл. 2).
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№

п/п
Ознаки Характеристики

11
Демократичний

характер

Відсутність упереджень, повага до інших, незалежно від раси, релігії, статі,

віку, професії, та інші показники статусу

12
Розмежування засобів

і цілей

Визначеність послідовність відносно до правильного і помилкового,

доброго чи поганого. Дотримання визначених духовних і етичних норм

13
Філософське почуття

гумору

Перевага філософському, доброзичливому гумору, який висміює недоліки

людства, викликає усмішку, а не сміх

14 Креативність
Здатність до творчості — природна і спонтанна — як природний спосіб

вираження особистості 

15 Протистояння культурі 
Гармонія зі своєю культурою, визначена внутрішня незалежність від неї,

автономія і впевненість у собі

Кінець таблиці 1. 

№

п/п
Метапотреби Характеристики

1 Цілісність
Єдність, інтеграція, тенденція до тотожності, взаємопов'язаність, простота,

організація, структура, порядок

2 Досконалість
Необхідність, справедливість, точність, неминучість, доречність, правосуд�

дя, завершеність

3 Завершення Закінчення, фінал, твердження, виконання, доля, фатальність

4 Закон Справедливість, незаплямованість, порядок, законність

5 Активність Процес, рухливість, спонтанність, саморегуляція

6 Багатство Диференціація, складність

7 Простота Чесність, відкритість, сутність, абстракція, основна структура

8 Краса
Правильність, форма, простота, багатство, цілісність, досконалість, завер�

шеність, унікальність, благородство

9 Доброта Правота, бажаність, справедливість, добра воля, чесність

10 Унікальність Особливість, індивідуальність, незрівнянність, новизна

11 Ненапруженість
Легкість, відсутність напруги, зусиль, складностей; витонченість, доскона�

лість

12 Гра Забава, задоволення, розвага, гумор, достаток

13
Істина, честь,

реальність

Відкритість, простота, багатство, чиста і незаплямована краса, завершеність,

сутність

14 Самовпевненість

Автономія, незалежність, відсутність необхідності бути поруч з кимось для

того, щоб бути самим собою, самовизначення, відокремленість, життя за

своїми власними правилами

Таблиця 2. Характерологічні ознаки метапотреб за А. Маслоу

У тому випадку, коли педагог не задовольняє

потреб особистісного зростання, виникають ме�

тапатології: недовіра, цинізм, ненависть, анти�

патія, вульгарність, нетерплячість, безнадій�

ність, гнів, депресія, відсутність інтересу до

життя, перекладання відповідальності на інших

і т.п. Особистість, котра страждає метапатологі�

єю, не помічає цього, може відчувати, що чогось



не вистачає в житті, однак не знає, чого саме.

А. Маслоу навіть припустив, що порушення

в когнітивному функціонуванні можна зрозумі�

ти, як депривацію метапотреб (тобто як вира�

ження метапатологій). Заперечення істини (ме�

тапотреби), наприклад, може зробити викладача

підозріливим і боягузливим. Здорове почуття до�

питливості може також ослабнути, якщо особи�

стість втрачає когнітивні метапотреби чи запере�

чує їх. Метадепривованих цілковито не цікавить,

що відбувається в світі: події за кордоном, наукові

відкриття, нові стилі в живопису та музиці, прог�

ноз погоди на завтра. Навіть великі таємниці

життя вони можуть ігнорувати. Метамотивовані

особистості, з іншого боку, дуже зацікавлені в то�

му, що відбувається в світі, та постійно дивують�

ся новим відкриттям [8, с. 500].

Самоактуалізовані педагоги — творчі, неор�

динарні особистості, які надихають на навчан�

ня, мають високу мотивацію до успіху та відсут�

ність негативних емоційних станів — фрустрації

та дистресу (руйнівної стадії стресу). Отже,

основним компонентом, який формує пізна�

вальну активність студентів, є метамотивований

викладач. Тому доречним є питання про вплив

емоційних станів педагога на пізнавальну

активність студентів.

Аналізуючи афективну сферу, необхідно заз�

начити, що фрустрація — психічний емоційний

стан переживання невдачі, обумовлений нем�

ожливістю задоволення потреб, що виникає при

наявності реальних чи уявлюваних нездоланних

перешкод на шляху до досягнення мети. Цей

стан проявляється в переживаннях розчаруван�

ня, тривоги, дратівливості, відчаю. Як зауважує

Ф. Ю. Василюк [4], є такі види фрустрацій�

ної поведінки: рухове збудження, апатія, агресія

і деструкція, стереотипія, регресія. Життя педаго�

га наповнене обмеженнями і заборонами, будь�

які перешкоди на шляху до задоволення його

бажань викликають природні емоційні реакції.

Стан фрустрації виступає як первинна скла�

дова у формуванні психічного стресу, ймовір�

ність появи якого при підвищенні фрустрацій�

ної напруженості залежить від індивідуальних

особливостей особистості педагога, що обумо�

влює ступінь стресостійкості.

Згідно із сучасними уявленнями, стрес

можна визначити як феномен, що виникає при

порівнянні вимог, які ставляться перед особи�

стістю, з її здатністю справитися з ними. Подо�

лання стресу включає фізіологічні механізми та

психологічні, тобто пізнавальні та поведінкові

стратегії.

Канадський фізіолог, засновник теорії фізіо�

логічного стресу Г. Сельє називав фрустрацію

«стресом нездійсненої надії». Фрустрація супро�

воджується дезорганізуючим впливом на психі�

ку та свідомість педагога, але даний стан має

і конструктивну роль, сприяючи досягненню

поставленої мети. Нормативно педагог наділе�

ний високою фрустраційною толерантністю,

яка дозволяє йому пристосуватися до стресів.

Однак, коли зовнішні фрустраційні фактори

надто інтенсивні чи коли толерантність до фру�

страції знижується, викладач проявляє інтрапу�

нітивний, самозвинувачувальний стиль реагу�

вання на фрустрацію.

Розробивши теорію стресу, Г. Сельє [7] виді�

лив у ньому три стадії:

— реакція тривоги — перша фаза, яка поля�

гає у мобілізації захисних сил організму. На

фізіологічному рівні вона проявляється у згу�

щенні крові, зменшенні іонів хлору, підвищенні

виділення азоту, фосфатів, калію, збільшенні

печінки. У більшості педагогів до кінця першої

фази працездатність зростає;

— резистенції — другої фази — збалансова�

ного використання адптаційних резервів орга�

нізму; 

— дистресу — третьої фази. руйнівної. 

Г. Сельє увів поняття адаптаційного особи�

стісного потенціалу, вказавши на потенційну

здатність активного подолання труднощів та ре�

сурси, що підвищують стресостійкість і витри�

валість. У даному випадку необхідно зауважити,

що метамотивований викладач творчо працює,

здатний до побудови інтегрованої поведінки [1],

що дозволяє навіть в умовах фрустраційної

напруженості дотримуватися обраної лінії, про�

порційно враховувати власні потреби та вимоги

оточення, співвідносити негайні результати та

прогнозувати наслідки тих чи інших вчинків

(рис. 2).
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Рис. 2.  Стратегія поведінки метамотивованого педагога
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Вимоги освітнього середовища можуть ви�

кликати критичну, екстремальну ситуацію

тільки у того викладача, який не здатний спра�

витися з вимогами взагалі. Стресові фактори

можуть посилювати чи послаблювати його

діяльність. Індивідуальне вираження стресу

визначається усвідомленням педагога своєї

відповідальності за себе, оточуючих, його

установкою на свою роль у виниклій ситуації

(рис. 3).
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Рис. 3. Стратегія поведінки метадепривованого педагога

Аналіз теоретичної бази дає змогу провести

емпіричне дослідження, метою якого є з’ясуван�

ня впливу емоційного стану педагога на пізна�

вальну активність студентів. Експертна оцінка

здійснювалася на базі вузів м. Рівного в три етапи.

Перший етап експертизи — це збір так званої

фонової інформації. У процесі здійснення екс�

пертної оцінки емоційних станів викладача було

вивчено різні документи (журнали, зошити, стен�

ди, фотографії, адміністративні розпорядження

і т. п.). Метод аналізу документації застосовував�

ся з метою вивчення особливостей організації

діяльності педагога. Паралельно проводився збір

основної інформації (другий етап) — матеріали

бесід з адміністрацією, викладачами, студентами,

батьками. Метод спостереження використову�

вався як основний, за допомогою якого діагно�

стувався стан психічного благополуччя педагогів.

Метод бесіди застосовувався для діагностики

емоційного стану викладачів, їхнього ставлення

до студентів і колег, до роботи в цілому, а також

для визначення чинників, що негативно вплива�

ють на психічний стан і ефективність діяльності.

Третій етап експертизи — використання

структурованих методик — дозволив перевірити

суб’єктивні оцінки експерта, надати більше їм

переконаності, а також отримати визначені

кількісні результати для порівняння, ранжуван�

ня, виявлення динаміки впливу емоційного

стану педагога на пізнавальну активність сту�

дента. З метою самооцінки задоволення потреб

особистісного зростання було здійснено педа�

гогами ранжування метапотреб А. Маслоу. Для

перевірки об’єктивності результатів використа�

но методику «Мотивація до успіху», розроблену

Т. Елерсом, що оцінює силу прагнення педагога

до досягнення мети, до успіху. Крім того, було

проведено анкетування студентів, що дозволи�

ло виявити, наскільки педагоги мотивують до

навчання, підвищують інтерес до здобуття

знань, сприяють їх засвоєнню. Наступною було

використано «Методику діагностики рівня

соціальної фрустрованості» В. В. Бойка, яка

допомогла визначити психічне напруження,

обумовлене незадоволеннями досягненнями та

становищем у соціумі.

Рис. 4. Результати ранжування метапотреб 63,2% респондентів, %



Експертна оцінка базується на ранжуванні

метапотреб. А. Маслоу вказував, що вони пред�

ставлені в абстрактній формі, однак у реальних

життєвих ситуаціях конкретні та специфічні.

Результати дослідження задоволення потреб

росту (цілісності, досконалості, завершення,

закону, активності, багатства, простоти, краси,

доброти, унікальності, ненапруженості, гри,

істини, самовпевненості) показали, що 63,2%

респондентів вважає мало задоволеними (рис.

4). Можна стверджувати про наявність метаде�

привованих педагогів, у яких наявні ознаки

депресії, цинізм, скептицизм, недовіра, нена�

висть, відсутність інтересу до життя, перекла�

дання відповідальності на інших, відсутність

сенсу життя, негативне ставлення до студентів.

Саме ці показники вказують на наявність фру�

страції та дистресу у викладачів.

36,8% респондентів вважає задоволеними

метапотреби на середньому та високому рівнях,

що вказує на особистісне зростання, їх креатив�

ність (рис. 5).
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Рис. 5. Результати ранжування метапотреб 36,8% респондентів, %

Виходячи із результатів самооцінки задово�

лення потреб особистісного зростання, видно,

що метамотивовані педагоги (36,8% респонден�

тів) вважають найбільш задоволеною потребою

в «простоті» — 75%, а найменш — «завершення»

(на 51%).

Експертна оцінка сили прагнення педагога

до досягнення мети, до успіху базується на мето�

диці «Мотивація до успіху», розробленій Т. Елер�

сом. Викладачі, мотивовані на успіх, — 10,5%

респондентів — занадто високий рівень мотива�

ції, — надають перевагу завданням середньої

чи вище середньої складності. Вони впевнені

в успішному виконанні задуманого, їм властиві

пошук інформації, рішучість у невизначених

ситуаціях, схильність до розумного ризику,

готовність узяти на себе відповідальність, вели�

ка наполегливість  при прагненні до мети, аде�

кватний середній рівень домагань, який підви�

щують після успіху і знижують після невдачі.

Дуже легкі завдання не приносять їм задоволен�

ня і справжнього успіху, а у випадку надто важ�

ких висока ймовірність невдачі. Чим вища

мотивація людини до успіху — досягнення

мети, тим нижча готовність до ризику. Успіхи

надихають педагога, а постійно виникаюче

задоволення від досягнутого результату призво�

дить до задоволення, стійкого позитивного ста�

влення до своєї діяльності. Так, педагоги помір�

ковано високого рівня мотивації на успіх (21,1%

респондентів) віддають перевагу середньому

рівню ризику. При виборі завдань середньої

важкості — 36,8% респондентів виявили серед�

ній рівень мотивації до успіху. У даному випад�

ку успіх і невдача однаково можливі, результат

залежить від власних зусиль викладача. Ті ж, хто

боїться невдач — 31,6% опитаних — низька

мотивація до успіху, — віддають перевагу мало�

му або, навпаки, занадто великому рівневі ризи�

ку (рис. 6).

Наступним кроком у проведенні експертизи

було анкетування студентів, яке проводилося

з метою виявлення, наскільки педагоги мотиву�

ють їх до навчання, підвищують інтерес до здо�

буття знань, сприяючи їх засвоєнню. На питан�

ня, чи цікаво на парах, 27,5% респондентів дає

ствердну відповідь 2,5% заперечує, 70% опита�

них стверджує, що не на всіх. 
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92,5% студентів вважає, що викладач ціка�

виться їхньою власною думкою, 7,5% опитаних

заперечує. Творчим викладача вважає 52,5%

респондентів, 45% вказує, що не всі викладачі

метамотивовані, 2,5% опитаних взагалі не вва�

жає педагогів креативними.

40% респондентів вважає, що викладач ціка�

вий тому, що «живе своєю професією», надихає

студентів до навчання, 57,5% опитаних вказує

на те, що викладач цікаво розповідає, тобто вка�

зує на провідну роль викладання. 2,5% респон�

дентів змушений відвідувати пари тому, що пот�

рібно «здавати теми». 

17,5% респондентів вказує, що у двох викла�

дачів пари минають швидко, як одна хвилина, а

42,5% опитаних — у чотирьох, 32,5% опитаних

вважає творчими особистостями п’ятьох викла�

дачів. Решта (7,5% респондентів) визначила

самостійно кількість від 1 до 6 педагогів. 

45% респондентів вказує, що викладачі

дозволяють вільно обирати навчальні завдання

та способи їх виконання, а 55% опитаних запе�

речує дану думку. Стимуляцію педагогами про�

явів ініціативи студентами вказано у 85% рес�

пондентів, 15% респондентів вважає, що

ініціативи не потрібно проявляти. 45% опита�

них вважає, що викладачі практикують як

прямі, так і опосередковані покарання, 55%

респондентів, адекватно оцінюючи власну

діяльність, заперечує наявність покарань. 

80% опитаних вважає, що викладачі викори�

стовують діалогічну форму спілкування, а 20%

вважає основним монолог. Метамотивовані

педагоги, як зауважує 95% респондентів, ство�

рюють ситуації особистісного зростання сту�

дентів, а 5% опитаних заперечує дане тверджен�

ня.

Отже, дані дослідження дозволяють визначи�

ти соціальну фрустрованість педагога для під�

твердження чи спростування результатів анке�

тування студентів.

Соціальна фрустрованість — вид психічного

напруження, обумовленого незадоволеністю

досягненнями та становищем педагога у

соціально заданих ієрархіях. Виходячи із вище�

сказаного, соціальна фрустрованість передає

емоційне ставлення людини до позицій, які

зуміла зайняти в суспільстві на даний момент

свого життя. Відповідно до даних дослідження,

6,8% респондентів виявили знижений рівень

фрустрованості, 8,9% від усіх опитаних показа�

ли невизначений рівень, 15,3% респондентів

мають помірний рівень вияву фрустрації.

Підвищений рівень фрустрації показали 39,5%

педагогів, дуже високий рівень фрустрації вия�

влено у 29,5% респондентів (рис. 7).
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Рис. 6. Результати опитування за методикою «Мотивація до успіху» Т. Елерса, %

Рис. 7. Результати діагностики рівня соціальної фрустрованості педагогів, %



Дані дослідження вказують, що 69% респон�

дентів соціально фрустровані, це залежить від

усвідомлення недосягнутого, а не від реального

становища особистості, тому можна стверджу�

вати про депривацію пізнавальної активності

студентів. 

Результати дослідження дозволяють сформу�

лювати висновки. Розглядаючи сучасні соціаль�

но�економічні умови в освітній галузі, актуаль�

ним постає питання усунення у емоційній сфері

особистості негативних факторів, що перешко�

джають продуктивній діяльності. Саме метамо�

тивований педагог сприяє розвиткові пізна�

вальної діяльності студента, його креативності.

Метамотивація викладача — ознака відсутності

фрустрації та дистресу, наявності творчого

самовираження, що спонукає студентів до зна�

чимого засвоєння знань. Тільки той викладач,

який задовольняє потреби особистісного зро�

стання, сприяє формуванню метамотивованого

студента. Метамотивовані педагоги характери�

зуються відкритістю переживань, креативністю,

організмічною довірою, емпіричною свободою,

екзистенційним способом життя. Згідно з ре�

зультатами дослідження, 31% респондентів вия�

вили позитивне ставлення до досягнень у со�

ціально заданих ієрархіях, що виступає однією

з головних умов формування пізнавальної ак�

тивності студента. Творча самореалізація пе�

дагога дозволяє йому уникнути професійної

й особистісної деформацій, сприяє особистіс�

ному зростанню студента.
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В статті на основі онтогенетичного підходу
до аналізу психосоматичного та інтелектуально"
го розвитку дітей і підлітків розкриваються
основні принципи і напрями психологічної діагно"
стики психічного дизонтогензу. 

Ключові слова: дизонтогенез, інтелект, сома"
тичний розвиток, стадії формування психічних
функцій.

В статье на основе онтогенетического подхода
к анализу психосоматического и интеллектуаль"
ного развития детей и подростков раскрываются
основные принципы и направления психологической
диагностики психического дизонтогенеза.

Ключевые слова: дизонтогенез, интеллект,
соматическое развитие, стадии формирования
психических функций.

The main principles and directions of the psycholo"
gical researches of bodily and intellectual anomalies in
children’s and teenagers development are discovered
in the article.

Key words: intellect, principles of the research,
psychological anomaly, psychosomatic, psychology"
pedagogical correction.

Практика психолого�педагогічної діагности�

ки почала розвиватися в системі освіти в 90�ті

роки ХХ століття. За останній час у цій царині

накопичилося багато проблем. Більше того,

деякі з цих проблем настільки загострилися, що

їх обговорення вийшло за межі вузькопрофесій�

ного кола. Зазвичай, це відбувається тоді, коли

діагностика пов’язана з тяжкими наслідками

для дітей і їхніх батьків та в кінцевому підсумку

стає джерелом порушення їхніх прав. Початко�

ва шкільна освіта в цьому сенсі (так само, як

і дошкільне виховання) є досить вразливою

сферою, оскільки психологічні травми, завдані

дитині в цьому віці, особливо болісно сприйма�

ються і дітьми і батьками.

У даному питанні існує три прошарки про�

блеми. Перший — пов’язаний з практикою

використання психолого�педагогічної діагно�

стики у цих навчальних закладах (хто діагно�

стує?): що береться в якості критеріїв оцінки

(яка мета)? Другий — це проблема більш теоре�

тична й пов’язана з науковими уявленнями про

психологію розвитку дитини, закономірності

розвитку вітчизняної освіти. Це питання відно�

сно вікової норми та критеріїв розвитку, бо ніяка

діагностика не обходиться без таких понять. Для

даної категорії дітей ця проблема постає особли�

во гостро внаслідок специфіки розвитку дитини

в ці періоди. Тут також постає питання про те,

наскільки тип розвитку пов’язаний з типом осві�

ти, питання щодо різних видів діагностики, в

тому числі й правомірності використання дея�

ких методик (наприклад, проективно�особис�

тісних) з метою оцінки якості освіти. До третьо�

го прошарку можна віднести етико�правовий

аспект застосування діагностики серед дітей. 

Ці проблеми постають дуже гострими у зв’яз�

ку з використанням результатів діагностики для

відбору, і навіть відсіву, дітей при наборі до

школи та початкових етапах навчання. У цьому

ж контексті повинна розглядатися проблема

поінформованості дітей і батьків щодо мети,

результатів та процедур діагностики, а також про

їхні права (зокрема, права на відмову від обсте�

ження). Основна проблема виникає там, де

результати діагностики використовуються для

відсіву дітей або для «селекції» їх при формуван�

ні класів. Виникає хибна система: беруться роз�

вивати не слабких дітей, а тих, хто й так буде

добре навчатися. Крім того, в критичні періоди

вступу до школи вкрай недопустимо травмувати

дітей і їхніх батьків «ярликом» неготовності до

школи. Безумовно, існує реальна проблема від�

бору дітей до елітних чи популярних шкіл, які

кожного року повинні проводити конкурс. Слід

ураховувати, що поставлений діагноз може бути

часто слабо обґрунтованим. Але якщо навіть

уявити, що результати цієї діагностики дають

достовірну інформацію про розвиток дітей, то

виникає питання: а куди дівати інших (не таких

розвинених і розумних)? Крім того, змінюється

сам підхід до освіти — проводимо селекцію дітей

на основі реальних знань і навичок, у той час як

ми завжди закликали педагогів працювати в зоні

найближчого розвитку дитини.
За умови, якщо навіть психолог достатньо

володіє тестами, недопустимо ставити діагноз
на основі одного або декількох показників.
Наприклад, сама по собі, ізольовано, погана
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пам’ять або високий рівень уяви ще нічого не
засвідчує. Погана пам’ять може компенсувати�
ся гарною довільністю, а дуже розвинена уява
може бути діагнозом «шизофренія». При вико�
ристанні тестів необхідно також ураховувати їх
високу чутливість до рівня соціалізації обстежу�
ваних. За нашими даними, а також інших дос�
лідників, наприклад, IQ найтіснішим чином
пов’язаний із соціальним статусом батька дити�
ни, а також з такими вітальними факторами, як
якість харчування, екологічні показники і т.п.
Отже, якщо ми відбираємо дітей на основі тіль�
ки результатів тестів, то при цьому ми робимо
селекцію за соціальними показниками.

Особлива проблема виникає, коли в свідомо�
сті практичних психологів діагностика повинна
обов’язково передбачати корекцію. Якщо та чи
інша якість, що тестується, не задовольняє
психолога, то вважається, що її можна тренувати
незважаючи на вікову й особистісну специфіку
розвитку дитини. Не можна забувати, що існує
поняття норми вікової й норми індивідуальної: їх
ні в якому разі не можна ототожнювати в проце�
сі діагностики. Ми вже відмітили, що корекція
обов’язково повинна супроводжувати діагности�
ку, інакше навіщо вона потрібна. Але корекція
необхідна тоді, коли мова йде про справжні від�
хилення у розвитку, але викликає сумніви, якщо
ми маємо справу з варіантами норми. Результа�
том діагностики може буди індивідуальний варі�
ант розвитку, і необхідність його корекції часто
диктується кон’юнктурними цілями.

Отже, одним із аспектів проведення діагно�
стики в навчальному закладі є її правильна
організація. Якщо дійсно стоїть завдання
надання дитині допомоги, а не формувати
групи, то нема необхідності проводити спе�
ціальну діагностику зразу, не враховуючи навіть
адаптаційний період у житті дитини. У цей
період основним засобом діагностики має бути
спостереження в групах чи класах, у процесі
якого й виявляються «проблемні» діти. Це озна�
чає, що зовсім не обов’язково діагностувати всіх
дітей підряд: спостереження економить час і си�
ли. На основі такого спостереження психолог
разом з педагогом розробляє конкретну програ�
му допомоги таким дітям. В якості найбільш
ефективних показників контролю при цьому
є динаміка проходження дітей «за програмою».
Відслідковуючи цю динаміку, можна скласти
достатньо повну картину розвитку дитини.

Діагностика в освіті виникла в гуманних
цілях. Загалом вона повинна використовувати�
ся для визначення дітей з аномаліями в розвит�
ку і має своєю метою надання допомоги таким
дітям. Психологічна діагностика має бути спря�
мована на особистість дитини, і психолог чи
соціальний працівник повинен намагатися
допомогти їй, а не тільки коригувати її розви�

ток. При цьому особистісні тести, за причин
складності їх проведення й інтерпретації отри�
маних даних, можуть застосовуватися тільки
високопрофесійними фахівцями. Проблемою
є й те, що класичні тести часто бувають застарі�
лими: їх нормативи не змінюються з урах�
уванням сучасної ситуації. За даними медиків,
75�80% дітей мають проблеми у фізичному
і нервово�психічному розвитку. Отож, норми
розвитку сильно змінилися, але змін норматив�
ної бази психофізичного розвитку дітей не від�
булося. Це, на жаль, часто призводить навіть до
трагічних випадків.

З обережністю слід поводитися з конфіден�
ційною інформацією, яка часто міститься
в результатах діагностики: треба враховувати,
кому і в якій формі вона може надаватися Це
одне із основних питань етики роботи практи�
куючого психолога чи соціального працівника.
На жаль, питання професійної етики достатньо
слабо розроблені в нашій психолого�педагогіч�
ній літературі, внаслідок чого нерідко порушу�
ються права дітей і їхніх батьків. Слід звернути
увагу й на те, що тести, як зазначалося, можуть
бути застарілими або часто використовуватись
як розвивальні методики, і тоді вони переста�
ють бути інструментами діагностики. Тоді діти
можуть приходити на процедуру тестування вже
підготовленими саме до цього тесту. В якості
прикладу можна навести графічний диктант,
який у багатьох дитсадках і початковій школі
використовується як розвивальне завдання.

Проблемою є підготовка практичних психо�
логів для роботи з дітьми. На наш погляд,
основний недолік підготовки практичного пси�
холога (навіть з вищою освітою) полягає в то�
му, що його знання зазвичай дуже теоретичні
й узагальнені. Випускники цього профілю не
мають необхідного інструментарію, вони по�
винні також краще володіти практикою спосте�
реження, вмінням вступати в контакт з дітьми,
більш ґрунтовно знати психологічні особливо�
сті дітей цього віку. Зокрема, навіть самі студен�
ти говорять про формалізм у професійній підго�
товці психологів, про недоліки в організації
психологічної практики, процес проходження
якої нерідко орієнтований на «паперову» звіт�
ність і не забезпечує студента необхідними
практичними навичками.

Окремою постає проблема, яка належить до
дефектологічного контексту діагностики роз�
витку. За її результатами, безумовно, не пови�
нен ставитися діагноз, а створюватися психо�
лого�дефектологічний портрет дитини. На
основі його відбувається коригування визначе�
них вад у зоні найближчого розвитку дитини.
Спираючись на більш розвинені психічні про�
цеси і функції, підтягуються до встановлених
меж відстаючі. Найбільш продуктивними тут
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є підходи, заявлені Л. С. Виготським, О. Р. Лурі�
єю, Л. С. Цвєтковою. Сучасний розвиток освіти
в Україні пов’язаний, зокрема, із запроваджен�
ня диференційованих форм навчання. Таке на�
вчання передбачає наявність в одному класі
учнів, схожих за своїми психологічними якостями,
що значно спрощує організацію їхнього навчан�
ня. За таких умов важливого значення набува�
ють питання відбору дітей, пов’язані з необхід�
ністю проведення психологічної діагностики.

Особливо актуальною, складною й відпові�
дальною постає проблема диференціальної діаг�
ностики при відборі дітей до спеціальних класів
та шкіл. Мова йде про так звані класи вирівню�
вання загальноосвітніх шкіл, у яких, згідно
з існуючим положенням, мають навчатися пере�
важно діти із ЗПР та допоміжних шкіл, як осо�
бливого типу спеціальних закладів для навчання
розумово відсталих дітей ступеня дебільності.
Діагностика при відборі дітей до спеціальних
класів і шкіл ускладнюється тим, що діти із пси�
хічним недорозвитком (розумово відсталі) і діти
із ЗПР виявляють багато схожих порушень пси�
хіки: недоліки сприймання, уваги, пам’яті, кон�
кретності мислення, недорозвиток мови, коли�
вання працездатності та ін. Тому лише на основі
даних про стан окремих психічних процесів
досить складно робити однозначні висновки
щодо характеру дефекту у тієї чи іншої дитини.
Адже і в дітей, які нормально розвиваються,
можуть бути виявлені недоліки уваги, пам’яті,
мислення, працездатності.

З наукової точки зору проблема діагностики
ЗПР і психічного недорозвитку значною мірою
вирішена. У численних дослідженнях описані
закономірності й особливості порушень психі�
ки у цих категорій дітей [1, 2, 3]. Узагальнюючи
наявний досвід та підсумовуючи дані особистих
досліджень, спробуємо оцінити та порівняти
характер цих психічних порушень за такими
особливостями:

1. Органічна обумовленість психічних порушень.
При психічному недорозвитку в процесі діагно�

стики зазвичай виявляється органічна мозкова
недостатність, яка й призводить до функціональ�
ної недостатності — порушенню вищої нервової
діяльності. Переважна більшість дослідників вва�
жають факт органічної обумовленості психічних
порушень необхідним компонентом визначення
психічного недорозвитку дитини. При ЗПР якраз
не обов’язково має місце серйозне органічне ура�
ження мозку (за винятком органічного інфанти�
лізму, тобто ЗПР церебрально�органічного ґенезу).

2. Широта психічних порушень.
Для психічного недорозвитку характерна

тотальність (всеохоплюючий характер) психіч�
них порушень, який зачіпає не тільки інтелекту�
альну, а й особистісну сферу психіки. У дітей із
ЗПР зазвичай виявляється парціальність (част�

ковість) психічних порушень, які мають відно�
шення переважно до однієї (чи деяких) із сфер
психічного розвитку: афективно�потребнісної,
емоційно�вольової, морально�оцінної, інтелек�
туальної, мнемічної, перцептивної, мовної й ін.

3. Стійкість психічних порушень.
У зв’язку з незворотністю органічного дефек�

ту при психічному недорозвитку відмічається
стійкість психічних порушень, яка особливо
чітко проявляється в дітей із вираженими озна�
ками недорозвитку. Ці діти, незалежно від якості
навчання, виявляють специфічні недоліки осо�
бистості й пізнавальної діяльності протягом три�
валого часу. На відміну від цих дітей, діти із ЗПР
якраз демонструють більшу пластичність психі�
ки, більшу спроможність до зміни своїх психіч�
них особливостей у кращий бік. Інколи достат�
ньо навіть незначних педагогічних зусиль,
нормалізації навчального і виховного процесу,
щоб дитина із ЗПР змогла подолати негативні
риси своєї поведінки та діяльності.

4. Глибина психічних порушень.
У дітей із психічним недорозвитком психічні

недоліки є більш виразними. Статистичні дані,
що приводяться в спеціальних дослідженнях, та
наші спостереження й тестування переконливо
засвідчують, що в дітей із ЗПР психічні пору�
шення відносно менш очевидні. 

5. Ієрархічність психічних порушень.
Ця особливість порушень при психічному

недорозвитку проявляється в тому, що недо�
розвиненими виявляються переважно вищі пси�
хічні функції, які проходять тривалий шлях
розвитку й мають складну будову. Відносно еле�
ментарні психічні функції порушені меншою
мірою. Недорозвиненими бувають переважно ті
психічні функції, розвиток яких тісно пов’яза�
ний з інтелектуальною діяльністю: логічна
пам’ять, вибіркове сприймання, цілеспрямова�
на увага, мова, творча уява, понятійне мислення.
Принципово інший характер має ієрархічність
при ЗПР. Тут більшою мірою характерна недо�
статність елементарних психічних функцій, що
забезпечують мисленнєву діяльність: різні види
гнозису, уваги, працездатності, мова, пам’ять.

6. Навчальність.
Недостатність формування нових асоціатив�

них зв’язків, яка випливає із слабкості нервових
процесів, призводить до низької навчальності,
послабленої сприйнятливості до нового дітей із
психічним недорозвитком. Ця кардинальна
особливість їхньої психіки визначає також пога�
не пізнання довкілля та низькі адаптивні
можливості цієї категорії дітей. Навпаки, діти із
ЗПР мають непогану навчуваність, не мають
грубих порушень нервових процесів і принци�
пово здатні за сприятливих умов до засвоєння
нового на рівні, наближеному до дітей, що нор�
мально розвиваються.
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7. Сприйнятливість до допомоги. 
Діти з психічним недорозвитком характеризу�

ються обмеженою зоною найближчого розвитку,
тобто вони здатні за допомогою дорослого засво�
їти тільки вузьке коло нових знань, умінь та нави�
чок. Допомога дорослого за різних обставин
часто залишається незатребуваною дитиною і не
надає розвиваючого ефекту. У процесі діагности�
ки це проявляється в тому, що дитина не приймає
допомогу експериментатора (або вимагає більш
значної допомоги) і внаслідок цього не спра�
вляється із завданням. Діти із ЗПР значно сприй�
нятливіші до допомоги, тобто мають більш широ�
ку зону найближчого розвитку. Навіть незначні
види допомоги (загальна стимуляція діяльності,
вказівка на помилку, організуюча допомога: роз�
поділ багатоланкової інструкції, вказівка на поча�
ток чи послідовність виконання завдання тощо),
як правило, дають позитивний результат.

8. Здібність до «переносу».
Здібність до «переносу», поряд із сприйнят�

ливістю до допомоги, є однією із складових на�
вчуваності дитини. Водночас, ми вважаємо за
необхідне виділити цю здібність через її значу�
щість як окремий показник. У дітей із психічним
недорозвитком зазвичай слабо виражена здіб�
ність до «переносу». За причин недоліків
мислення (перш за все узагальнення) їм не вда�
ється побачити в різних ситуаціях загальне, і, як
наслідок, вони відчувають труднощі при застос�
уванні вже відомих їм інтелектуальних операцій,
навичок діяльності, знань у нових, змінених
умовах. До того ж, підвищена інертність, схиль�
ність до стереотипності мислення й поведінки
не дозволяють цим дітям видозмінювати звичні
навички у відповідності із ситуацією. Все це
призводить до неадекватності поведінки в змі�
нених умовах як реального життя, так і експери�
ментальної ситуації. Діти із ЗПР мають значно
більше здібностей до «переносу», варіативності
своєї поведінки та адекватної адаптації в зміне�
них умовах діяльності. Набагато частіше й легше
їм удається ефективно використовувати наявні
у них інтелектуальні здібності в нових умовах.

9. Рівень досягнень. 
Діти із психічним недорозвитком спроможні

виконувати завдання (навчальні, діагностичні,
трудові і т. п.) лише у випадках звичної для них,
стереотипної дії. Діти із ЗПР частіше, ніж діти із
психічним недорозвитком, виявляють здібності
виконувати такі завдання на високому рівні,
який характерний для дітей популяції.

10. Інтенціональність. 
Для дітей із психічним недорозвитком, як пра�

вило, характерна інтелектуальна пасивність, бід�
ність афективно�потребнісної сфери (у тяжких
випадках навіть до абулії). У них зазвичай відсутні
стійкі інтереси, прагнення до змістовної діяльності.
Діти із ЗПР навпаки, виявляють більшу допитли�

вість (особливо в позанавчальних питаннях), біль�
шу пізнавальну активність, змістовність і навіть
інтелектуальність позашкільних знань, захоплень. 

Головну роль у вирішенні питань діагностики
дітей при відборі в спеціальні класи та школи на
сьогодні відіграють психолого�медико�педаго�
гічні комісії (ПМПК). За час свого існування
ПМПК зарекомендували себе як доцільна
форма організації відбору дітей. Попри те, на
адресу цих комісій часом висловлюються й кри�
тичні зауваження. Зокрема, існуюча система
вивчення школярів на ПМПК практично забез�
печує достатньо надійну діагностику лише
виражених порушень розвитку, однак не може
бути визнаною як досконала для диференціації
легкого ступеня дебільності і ЗПР у дітей.

На думку деяких авторів (В. І. Лубовській,
Т. В. Єгорова і ін.), у роботі ПМПК психологіч�
ні дослідження рідко будуються за типом нав�
чаючого експерименту, оскільки збіднений
арсенал стандартизованих методик, які б дозво�
ляли виявляти зону найближчого розвитку;
більшість методик трудомістка і потребує знач�
ної кваліфікації експериментатора. 

За цих обставин основна частина дослі�
джень, що запроваджуються й  використову�
ються в практиці роботи комісій, дозволяють
виявляти лише актуальний рівень психічного
розвитку, що зовсім недостатньо для вирішення
питань диференціальної діагностики ЗПР і пси�
хічного недорозвитку. Виходить, що ПМПК, як
правило, виявляють у дітей актуальний рівень
розвитку й саме за ним установлюють діагноз.
Існує достатньо випадків, коли діагноз «оліго�
френія ступеня дебільності» може бути поста�
влений і дітям із ЗПР. Безумовно, для подібного
діагнозу необхідні більш серйозні дослідження. 

Наводячи в цьому підрозділі відмінності між
названими групами дітей, ми прагнули привер�
нути увагу до проблеми диференціальної діаг�
ностики психічного недорозвитку із ЗПР, заду�
матися над тим, кого можна рахувати  розумово
відсталим, як організовувати максимально
надійний відбір до спеціальних класів і шкіл, які
показники мають бути вирішальними в діагно�
стиці ЗПР і психічного недорозвитку.
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Резюме: аналізується ідея університету як

найдавнішого і найголовнішого вищого нав�

чального закладу, характерними рисами якого є

поєднання науки та освіти, академічних свобод,

розвитку культури, утвердження гуманітарних

пріоритетів і міжнародної співпраці.

Ключові слова: освіта, особистість, універси�

тет, гуманістичні цінності, толерантність, ака�

демічні свободи.

Резюме: анализируется идея университета как

древнейшего и главнейшего высшего учебного

заведения, характерными чертами которого есть

соединение науки и образования, академических

свобод, развитие культуры, утверждение гумани�

тарных приоритетов и международного сотруд�

ничества.

Ключевые слова: образование, личность,

университет, гуманистические ценности, толе�

рантность, академическая свобода.

Summary: the idea of University is analysed as

the oldest and main higher educational esta�

blishment. The characteristic features of it are

joining of science and education, of academic free�

doms, development of culture, stabilization of

humanistic priorities and international cooperation.

Key words: education, personality, university,

humanistic values, tolerance, academic freedoms.

Проблема університетської освіти утверди�

лась як центральна проблема філософського�

педагогічного дискурсу практично відразу ж із

появою університетів як особливих науково�ос�

вітніх і культурно�просвітницьких закладів.

«Доуніверситетська» освіта і наука концентру�

валась в основному при монастирях, інших цер�

ковних закладах. Щоправда, за античних часів

існувала Академія великого Платона (близько

387 р. до н. е.), пізніше з’явилась низка братсь�

ких шкіл, заснованих переважно релігійно�на�

ціональними об’єднаннями, які боролись проти

католицької церкви, деякі інші освітні устано�

ви. Поява університету відкрила нову сторінку

в інтелектуальному житті людини і суспільстві.

Університет постав як установа, де концентру�

ються наука і знання, здобувають істину й пере�

дають її іншим, де знаходить собі пристанищем

культура та творчість гуманістичного, вільно�

думного штибу. Що ж таке університет і які особ�

ливості вирізняють його серед закладів подібного

типу? Яке місце в освіті займають університети?

Чи змінювалось воно в ході історичного розвит�

ку? Яка доля очікує університети у ХХІ столітті?

Зупинимось на розгляді цих питань, насампе�

ред, через аналіз відповідної літератури, де ці та

ряд інших питань якщо й не отримали вичер�

пної відповіді, то у всякому разі розглядались

у якості предмета теоретичного аналізу.

Головним наріжним каменем сучасних дис�

кусій постає ідея університету, її наявність у су�

часних університетах, її місце в академічному та

суспільному (громадянському) дискурсі. Уні�

верситет вже більше двох століть служить темою

постійних роздумів і палких дискусій. Це по�

яснюється, зокрема, тим, що з університетом

так чи інакше пов’язано життя всієї інтелекту�

альної еліти сучасних суспільств. Саме універ�

ситет служить місцем, де вона утворюється
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і виховується, він же є і тим місцем, з яким

пов’язано подальше життя тих людей, які здій�

снюють найбільш помітний вплив на духовний

ландшафт сучасності. 

Щодо ідеї університету, то вона охоплює

понад півтисячоліття, починаючись з моменту

зародження в Італії ХІІ–ХІІІ століть перших

університетів і сягаючи кінця ХVІІ – початку

ХІХ ст. Власне, на початкових етапах своєї істо�

рії термін universitas вживався для позначення

корпорації вчителів та учнів, що складалася

в межах вищої школи (studium) з універсальною

програмою навчання. З часом уже самі школи

такого типу почали називати університетами.

І відтоді в енциклопедичних словниках універ�

ситетом називають «найстаріший і головний

тип європейського вищого навчального закла�

ду» [2, с. 111]. Тому університет за визначенням

повинен прищеплювати людині здатність до

універсального осмислення світу, до самостій�

ного навчання і самовдосконалення протягом

усього життя. Також, що дуже важливо, саме фі�

лософія, завдяки своєрідній природі цього типу

духовного освоєння світу, відіграє визначальну

роль у реалізації ідеї університету в тому вигля�

ді, в якому ідея ця утвердилась в європейській

культурі. 

В ХХІ сторіччі найпотужнішою рушійною

силою розвитку і нарощування конкурентос�

проможності країн на міжнародних ринках

стає виробництво знань, нагромадження та їх

практичне використання. Успішність вибору

та реалізації інноваційної стратегії держав

значною мірою визначається роллю вищої

освіти в побудові наукоємних систем, суспіль�

ним визнанням ідеї університету, його зв’яз�

ком з оновленням технологій здобуття знань.

Ідея університету сьогодні пов’язана з розвит�

ком особистості, механістична парадигма змі�

нюється на гуманістичну. Середньовічні уні�

верситети плекали знання заради освіченості,

університети Нової доби підносили знання як

засіб отримання нових знань, розвитку людсь�

кого розуму, пріоритети сучасного університе�

ту — особистість.

Представники різних галузей наукового

знання дійшли висновку, що у ХХІ столітті

в освіті сучасної людини увага повинна акцен�

туватися на гуманізації. Але у вітчизняній ідеї

університету, незважаючи на всі зусилля, спря�

мовані на гуманізацію освіти, до цього часу

спостерігаємо зорієнтованість на сцієнтично�

практичну парадигму, яка існує з доби Просвіт�

ництва. Та сама проблема гуманізації освіти

часто�густо зводиться в основному до критич�

них випадів у бік сцієнтично�технократичного

напряму та звинувачення його у загостренні

проблем людства. Процеси гуманізації освіти,

набуваючи ознак антисцієнтичного характеру,

на практиці звелися до формалізму — до змен�

шення годин, що відводяться на викладання

дисциплін природничого і технічного циклу

або, навпаки, на збільшення годин навчання

суспільних дисциплін [12, с.3]. Але треба врахо�

вувати, що традиційно, з часу свого виникнен�

ня, університет пов’язував свою долю з універ�

сальним розумом. Спочатку цей розум виступав

у формі теологічного або філософського, потім —

наукового розуму. У міру того, як у культурі

мінялося місце тієї або іншої форми розуму, уні�

верситет міняв свою ідею. Сьогодні, коли наші

уявлення про універсальний розум зазнають

значних трансформацій, вимагає свого переос�

мислення й ідея університету. 

Безумовно, ідея університету та проблеми

його розвитку завжди знаходились під пильною

увагою дослідників як вітчизняних, так і закор�

донних. Важливе значення для всебічного дос�

лідження історії університетської освіти мають

праці, в яких висвітлюються теоретико�методо�

логічні аспекти розвитку вищої освіти в Украї�

ні. У ґрунтовних дослідженнях В. Андрущенка,

В. Кременя, Л. Коваль, В. Лугового, В. Лутая,

В. Сагарди розкрито сутність та важливі струк�

турні елементи університетської освіти, страте�

гічні напрями її модернізації на сучасному етапі

[7, с. 4]. Останніми роками видано декілька

вагомих наукових праць, що розкривають істо�

ричні та соціальні аспекти розвитку університе�

ту і висвітлюють дискусії з приводу принципів

його існування у сучасному суспільстві, його

місії та історичної ролі. Серед таких робіт треба

відмітити антологію М. Зубрицької [4], в якій

зведено тексти відомих світових філософів з

приводу ідеї університету; монографію О. П.

Мєщанінова, яка містить ґрунтовний аналіз

сучасного стану університету в Україні та перс�

пективи різних форм його розвитку [9]; моно�

графію дніпропетровських дослідників М.По�

лякова і С.Савчука [11], де визначаються

проблеми сучасного університету. Наприклад,

ідея Університету Ярослава Пелікана — це кни�

га, що підсумовує розвиток університету як цен�

трального культурного інституту за вісім сто�

літь. У розрізненні минулого і сучасного стану

культурного життя «верховного інтелекту»

Пелікан визначає відповідальність університету

за справу освіти, дослідження, наукову комуні�

кацію, громадянське виховання та суспільний

розвиток. Водночас автор розглядає те, як пере�

живає науково�освітня справа спокуси політи�

кою, релігією та ринком [10].

Зокрема, всі дослідники звертають увагу на

втрату сучасним університетом власної ідеї за
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рахунок невиправданого збільшення навчаль�

них закладів, які отримали назву університет.

Це призводить до втрати ідеї університету, бо

такі навчальні заклади здатні готувати вузько�

профільних фахівців, які користуються попи�

том на ринку праці. Університет відрізняється

рівнем сукупності таких факторів, як якість

діяльності, висока репутація, опанування

багатьох галузей знання, вагома дослідницька

діяльність. Проблема множення кількості уні�

верситетів та втрату ідеї університету за рахунок

якості, універсальності та науковості висвітлена

також у роботах В. С. Бакірова [1]. Спираючись

на згадані доробки та аналізуючи літературу

можна дійти висновку, що серед найголовніших

постулатів ідеї університету особливе місце

посідають такі.

По�перше, університети, як охоронці націо�

нальної культури. Ця ідея дещо втрачає сенс

у глобалізованому світі для тих, хто намагається

позбутися особливої значимості національної

ідентичності. Але для того, щоб щось втрачати,

необхідно його спочатку здобути. Що ж до ряду

народів, які реально діють у сучасному світі (до

їх числа належить і Україна), проблема розвитку

національної ідентичності лишається актуаль�

ною і понині [2, с. 112].

По�друге, університети, як осередки між�

культурного діалогу. Проблема національної

ідентичності, втративши значення, яке вона

мала в європейській культурі ХVІІІ–ХІХ ст., на

сьогодні не зникла взагалі. Вступаючи у тран�

снаціональне спілкування, народи одержують

можливості максимально розвинути і збагати�

ти свою культуру та культуру людства, єдність

якої не в одноманітності, а в спілкуванні уні�

кальностей. 

По�третє, властива вихованцям університету

здатність до самостійного навчання протягом

усього життя, творчий, критичний розум у наш

швидкоплинний вік стає обов’язковою переду�

мовою успішної діяльності не лише універсаль�

ного інтелектуала, а й професійного технолога�

виконавця. 

Марта Богачевська�Хом’як зазначає, що

універсальної формули успішності університе�

ту не існує. Можна, однак, визначити складни�

ки, що спрацьовують, «принаймні подекуди

і для декого», — як у Сполучених Штатах, так

і країнах Європи, що дбають про своє майбут�

нє. Це свобода наукового пошуку і слова, охочі

та цілеспрямовані студенти, чесна й ефективна

адміністрація, прозорі фінанси, відкритість до

світу [6].

Отже, можна передбачити, що в основі зарод�

ження і розвитку університету лежать певні

світоглядні, перш за все, ціннісно�нормативні

уявлення і потреби реальних умов буття, пра�

гнення якось вирватися за вузькі рамки цих

умов та свого часу, розширити і змінити їх. При

цьому сама потреба в освіті з’явилася прямим

наслідком виділення людини із суто природно�

го стану у напрямі до його соціалізації, дотри�

мання тих або інших соціальних норм і зразків

поведінки. Вона стає основою становлення та

розвитку цивільного суспільства, що формуєть�

ся в результаті перетворень родових природних

зв’язків в зв’язки соціальні. А оскільки це сус�

пільство постійно розвивається, змінюються

його засадничі цінності, сенси існування, цілі

діяльності і перспективи розвитку, норми взає�

модії та поведінки, то університету нічого не

залишається робити, як відповідати на виклики

часу [8, с. 23].

Таким чином, в основі університету лежить

ідея — певні принципи діяльності і розвитку.

Університетська будівля стоїть на декількох

стовпах, що несуть усе навантаження і забезпе�

чують життєстійкість. Саме ці принципи нада�

ють університету життєву силу, яка дозволила

йому існувати вже більше восьми століть. 

Як свідчать дослідники, у підґрунті такої гло�

бальної ідеї університету лежать три принципи:

свобода, універсальність і моральність [5, с. 3].

Центральне місце належить принципу свободи.

Свобода — перша стаття університетської кон�

ституції — пронизує університетську структуру.

Вона втілюється у всіх сутнісно характерних для

університету стосунках.

Університет, як і будь�яка організована

структура, характеризується наявністю стосун�

ків ієрархічного підпорядкування. Проте існує

принципова первинність свободи стосовно еле�

ментів ієрархічного управління. Принцип сво�

боди в університетському управлінні виража�

ється в його автономності і самоврядності.

Університет за своєю природою демократичний:

він повинен управлятися зсередини і знизу. Гро�

мадянами університету є його студенти та

викладачі. Їхня воля легітимує саме існування

університетської організації повноваження його

владних органів і осіб. Принцип свободи вира�

жається в широкій демократичності організа�

ційної структури та автономії від зовнішнього

тиску. Особливе місце займає студентська са�

моврядність. Свобода передбачає наявність

суб’єктів, здатних перейняти на себе відпові�

дальність. Третя іпостась університетської сво�

боди — свобода творчості — передбачає масу

практичних заходів, що наповнюють її реаль�

ним вмістом [5, ст. 4].

Принцип універсальності здається очевид�

ним. Сама характеристика універсальності уні�

верситету являє собою, по суті, тавтологію.
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Здійснення принципу універсальності не мо�

же бути забезпечене простим розширенням

«номенклатури» курсів, що викладаються,

наявних факультетів і спеціальностей. Завдан�

ням університету є надання можливості для

створення із себе в першу чергу інтелігентних

людей з широким кругозором та гуманістич�

ною освітою.

Ідея університету буде ніякою без третього

свого стовпа, моральності. Університету нале�

жить провідна роль у суспільстві. В цілому нега�

тивні аспекти суспільного розвитку неминуче

виявляються у стінах університету. Відроджен�

ня, реформи починаються теж тут. Осмислення,

що відбувається, формулювання проблем,

пошук їх подолання є одним із завдань універ�

ситету. Університет першим повинен проводити

відповідні зміни у самому собі з метою вихован�

ня нового покоління і реформи суспільства в

цілому. Не лише стан суспільства впливає на

університет як його частину, але і стан мораль�

ності внутрішнього університетського життя

багато в чому визначає хід суспільних процесів.

Ці принципи взаємозв’язані, їх практичне здій�

снення неможливе у відриві один від одного.

Сенс змін полягає в тому, що необхідно

перейти від наукової компетентності універси�

тету минулого до сучасного типу освіти. Тут

перевизначення функції знання може виступа�

ти як умова зміни стосунків в університетсько�

му співтоваристві. Освітня функція університе�

ту є провідною в рейтингу функцій, які

визначають перспективу розвитку університету.

Сьогодні освітня функція університету реалізу�

ється в рамках головним чином одній функції

знання — знання�істини. Проте, знання може

виступати в декількох функціях: 

— знання як спосіб комунікації (стиль спіл�

кування); 

— знання як істина (співвідношення істини

і не істини); 

— знання як спосіб розуміння (зробити кор�

дон свого і чужого прозорим, виходячи за межі

свого досвіду); 

— знання як інструмент або знання для�ко�

го�чого (спосіб «накачування» мізків); 

— знання як спосіб символічної влади (спо�

сіб інтерпретації як основа взаємодії, створення

сенсу); 

— знання як спосіб до самовизначення

(знання, яке здатне зробити значимий вплив на

мою власну поведінку, — своє знання, спосіб

самореалізації, основа інтелектуальної автоно�

мії, сфера особистого досвіду); 

— знання як визначення свого і чужого, як

спосіб уміти мислити інакше; 

— знання як статус, як основа соціальної

стратифікації; 

— знання — бриколер (неважливо що, але

добре працює і дає результат). [13, с. 91].

Залежно від того, який тип знання домінує

в університеті, такий університет ми і отримуємо. 

У наших сьогоднішніх уявленнях універси�

тет — дуже складна структура. У літературі сьо�

годні можна зустріти декілька характеристик

ідеї університету М. А. Гусаковський називає

чотири — що найчастіше зустрічаються [3,с. 8]:

університет — це, перш за все, складний

соціальний інститут, певним чином легітимізо�

ваний, тобто він влаштував свої стосунки з дер�

жавою на формальній основі, на основі закону

і виконує певні покладені на нього функції,

головне — функцію трансляції наукового знан�

ня і підготовки кадрів вищої кваліфікації; по�

друге, — це організація, автономне, суверенне

співтовариство викладачів і студентів зі своєю

культурою, своїми правилами гри, які в цілому

вони вільно або мимоволі встановлюють, одна

з основних функцій якого легітимація певного

типу знання, а також відповідного типу

соціальної активності, що заслуговує загальної

довіри і визнання; по�третє, університет — це

освітній комплекс, який включає як основні

традиційні види діяльності: навчальну, наукову

і проектно�технологічну. Студенти не лише

вчаться, засвоюють певні знання, але й беруть

участь у виробництві нового знання — складан�

ні проектів, майбутніх і справжніх наукових

напрямів, промислових технологій, соціальних

і культурних ініціатив тощо; нарешті, по�че�

тверте, університет — соціокультурний фено�

мен, який має складну структуру та давню істо�

рію, традиції й ідею. 
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У статті розглядається дослідницький універ"
ситет двох країн — США і України, проведення
в ньому наукових досліджень, співвідношення
викладання й наукового дослідження як напрямку
політики вищої освіти. Вибір країн обумовлений
участю автора в програмі Фулбрайта «Учені
нового сторіччя» 2009"2010 (США).

Ключові слова: дослідницький університет,

політика в сфері наукових досліджень, універ�

ситетський учений, дослідження й викладання.

В статье рассматривается исследователь"
ский университет двух стран — США и Украины,
проведение в нём научных исследований, соотно"
шение преподавания и научного исследования как
направления политики высшего образования.
Выбор стран обусловлен участием автора в про"
грамме Фулбрайта «Ученые нового столетия»
2009–2010 (США).

Ключевые слова: исследовательский универ�

ситет, политика в сфере научных исследований,

университетский ученый, исследование и пре�

подавание.

In the article the author analyzes the Research
University of two countries — USA and Ukraine, the
research conducted in it, the correlation of teaching
and research as the trend of policy of higher educa"
tion. The choice of countries is explained by the par"
ticipation of the author in the Fulbright program
2009"2010 New Century Scholars (USA).

Key words: research university, policy in the

sphere of scientific research, university scholar, res�

earch and teaching.

Політика вищої освіти спрямована на будь�

які зміни або протидію їм у сфері вищої освіти.

Основним агентом і джерелом політики вищої

школи є держава. Саме вона впливає на розви�

ток дослідницького потенціалу вищої школи.

Однак у сучасних умовах держава втратила свою

колишню роль, оскільки в багатьох країнах,

у тому числі в Україні й у США відбулося вве�

дення ринкових механізмів у керуванні вищою

освітою, розширення автономії ВНЗ. Ці проце�

си торкнулися всіх сторін діяльності вищої

школи і, насамперед, проведення наукових дос�

ліджень, які в основному сконцентровані в уні�

верситетах. 

У даній статті ми розглянемо деякі особли�

вості політики вищої освіти України і США

в сфері університетських наукових досліджень.

Вони охоплюють, насамперед, ставлення сус�

пільства до діяльності дослідницьких універси�

тетів, а також виявлення співвідношення

викладання й наукового дослідження в універ�

ситетах двох країн — США і України. Розробка

проблеми — результат участі автора в програмі

Фулбрайта «Учений нового сторіччя» (США),

присвяченої інноваціям у науковій праці вищих

навчальних закладів на порозі ХХІ століття. 

В останні роки у виступах вищих посадових

осіб держави, політологів аргументовано гово�

риться про важливість вузівського сектора

науки. Її наріжним каменем є наукове дослі�

дження, що звичайно розглядається як творчий

пошук істини, написання книг і статей. Як пра�

вило, воно супроводжується своїм предметом

вивчення у вигляді навчальної дисципліни.

У сучасний період цей термін одержав деякі

додаткові значення й розглядається як науко�

вий пошук у певній сфері знання, окремий про�

ект, грант, що вимагає нових форм організації

професійного життя.

Американські вчені пропонують розглядати

наукове дослідження на підставі залучення до

нього викладачів. При цьому виділяють дві

моделі. Перша — це рутинна щоденна робота,

коли вчений не обмежений ні крайнім строком,

ні стандартом доповіді або чим ще. Появу другої

моделі пов’язано з підготовкою фахівців висо�

кої кваліфікації — кандидатів або докторів наук

або залученням до роботи з лінії міжнародного

гранта або наукового проекту. Це — певне дослі�

дження; воно визначено крайнім строком пода�

чі матеріалу й доповіддю [1, p. 171.].

Науковий підхід виділяє різні грані науково�

го дослідження — «стратегічне», «основне»,

«прикладне». Ці напрямки — по�різному

сприймалися в суспільстві та були об’єктом

практичної політики. Ч. Вест указує, що «в 1993

терміном для урядового субсидування дослі�

дження служило його найменування як «страте�
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гічного» або «прикладного». Сьогодні цим тер�

міном є «основне дослідження». «Прикладне»

дослідження, відповідно до цього нового подан�

ня, повинне бути здійснене в промисловій

сфері; таким чином, тільки ринок буде вирішу�

вати, що повинно бути зроблене, і в університе�

тів, на думку автора, не буде особливої ролі в

«прикладній» сфері [2, p.46].

Наукове дослідження здійснюється універ�

ситетськими вченими. Це академіки, профес�

ори, доценти, старші викладачі. Його проводять

також і молоді викладачі, займаючись наукою

або в рамках аспірантури, або зі своєї ініціативи.

Підготовка майбутніх учених є дуже важливою

місією університету, оскільки новому поколін�

ню дослідників належить працювати в 21 тися�

чолітті. Науково�педагогічний персонал вивчає,

критично переписує вже наявне знання, ство�

рює нове. Він також здійснює передачу знань

від одного покоління до іншого, навчаючи сту�

дентів. Виробництво наукових досліджень

вимагає більших зусиль, а їх результат, вираже�

ний у формі статей, монографій, патентів і т. д.,

є одним із важливих критеріїв ефективності

вченого університету, життя якого присвячено

Дослідницькому університету. Тут ми підходимо

до популярного терміна в американській науко�

вій літературі — «Дослідницький університет».

Які ж його основні характеристики?

Найпоширеніша відповідь виділяє наукову

діяльність, засновану на глобальних стандартах.

Це публікації в наукових журналах і підготовка

висококваліфікованих дослідників. Інший під�

хід до цього визначення розглядає Дослідниць�

кий Університет як сукупну діяльність універ�

ситетських учених.

Готовлячи фахівців більш високої кваліфіка�

ції, створюючи нову модель викладацького

складу в майбутньому, Дослідницький універ�

ситет сприяє перетворенням у сфері вищої

школи. Цей процес піддається дії глобальних

сил. Наприклад, зміни в суспільстві дали поча�

ток новим темам для дисертаційних робіт у гу�

манітарних науках (акцент на дослідженні

демократії, громадянського суспільства, нових

незалежних держав, глобальних проблем тощо.)

Багато зроблено в сфері наукових досліджень

завдяки використанню сучасних технологій

(мобільний телефон, комп’ютери, факси, прин�

тери тощо). Без них неможливо уявити сучасне

університетське наукове дослідження. Міграція

вчених і студентів, яка викликана глобальними

причинами, також змінила вигляд Дослідниць�

кого університету, зробивши його мультикуль�

турним утворенням, у якому знайшли своє

місце представники різних країн і народів. Уря�

дове регулювання університетських справ,

поширення ринкових відносин також здійсню�

ють свій вплив на результати інновацій у Дос�

лідницькому університеті. Це відбито в законо�

давчій базі підтримки проведення наукових

досліджень в університетах, масштабах фінан�

сування, урядових замовленнях на проведення

досліджень, матеріальному оснащенні ВНЗ і т.

д. При цьому університетські вчені впливають

на здійснення керування вищою освітою,

сприяючи демократичним змінам у цій сфері.

Як вважає Б. Кларк, академічний потенціал

ВНЗ «є гідним супротивником бюрократії

й політичних діячів у боротьбі за право тримати

важелі керування» [3, p. 158].

Багато вчених розглядають наукові результа�

ти Дослідницького університету як інвестиції

в майбутнє нашого людського капіталу — у лю�

дей і у їхні ідеї. В останні роки безліч досліджень

свідчили про те, що щорічна віддача від інвести�

цій у наукові дослідження й розвиток становить

порядку 25–50 відсотків [2, p. 47].

Дві країни, США й Україна, мають потужний

науково�дослідницький компонент у своїх уні�

верситетах. Незважаючи на розходження в про�

цедурах і результаті, і якісному й кількісному,

у розмірах урядового фінансування, устаткуван�

ня тощо, різного співвідношення дослідження

й навчання, кількості підготовлених молодих

дослідників, можна виділити деякі загальні

риси, які іманентно властиві обом країнам. Це:

— структура університету, в якій можна виді�

лити, з одного боку, кафедри й автономних до�

слідників, а з іншого боку — викладачів, учених

і адміністраторів, тобто всіх тих, хто забезпечує

роботу вузу як організації — керівників вузів,

секретарів, бухгалтерів, менеджерів і т. д.

— схильність впливу внутрішніх сил при

проведенні дослідження — політиці адміністра�

ції університету, академічному світу, мікроклі�

мату, науковому пошуку; 

— вплив зовнішніх сил на наукові досліджен�

ня в університеті — глобалізації, міжнародної

кооперації і співробітництва, сучасних техноло�

гій, урядових інструкцій, особливостей розвит�

ку національної, політичної й економічної

структури, культурних факторів тощо;

— взаємозв’язок з навчальним процесом,

коли результати дослідження стають надбанням

громадськості, і студенти їх вивчають;

— підготовка професійно кваліфікованих

дослідників і т. д.

Американський учений Р. Гейгер зазначає,

що, починаючи із Другої світової війни, універ�

ситетські дослідження в Сполучених Штатах

були в центрі діяльності міжнародної науки. За

кількістю публікацій, цитуванням або міжна�

родними нагородами американська перевага
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була неперевершена і постійна. Р. Гейгер указує

на кілька факторів, які пояснюють це політичне

явище. Серед них — потужні федеральні інве�

стиції в науку, велика кількість університетів

міжнародного класу й величезне співтовариство

академічних учених, підтримуваних і інвести�

ціями, і самими університетами [4, p. 132].

Є різні думки про те, скільки ж дослідниць�

ких університетів існує в системі американської

вищої освіти. Професор Н. Стромквіст приво�

дить класифікацію Карнегі, що диференціює

вищі навчальні заклади на основі їх залучення

до наукових досліджень і роботи із присудження

вчених ступенів (від Дослідницького універси�

тету першої категорії до спеціалізованих техніч�

них і професійно�технічних ВНЗ) [1, p. 211]. Як

вважає Дж. Лапидас, дослідницькі університети

становлять приблизно 3�5% від усіх вищих на�

вчальних закладів США [5, p. 65]. 

Модель Американського науково�дослід�

ницького університету заснована на ряді прин�

ципів. З погляду українських журналістів, їх чо�

тири. Перший з них — фундаментальна наука

робиться талановитими студентами й аспіран�

тами в лабораторіях професорів дослідниць�

ких університетів. Другий — якість досліджень

в університетських лабораторіях визначається

наявністю стабільного, прозорого й конкур�

сного федерального та приватного фінансуван�

ня. Третій — тому що лише кілька відсотків

лабораторій виконують переважну більшість

наукових результатів, до них не застосовна зрів�

нялівка в питаннях оплати або демократичне

голосування. Четвертий — результат міжнарод�

ної конкуренції за кращих учених визначається

ресурсами, які університети й інститути різних

країн здатні їм (ученим�лідерам) запропонува�

ти [6, с. 3].

Університетам України також властиве про�

ведення наукових досліджень високого класу.

Цей науково�дослідний компонент сконцен�

трований в університетських установах ІІІ і ІV рів�

нів акредитації. Історично вища освіта в колиш�

ньому СРСР не вважалася головним джерелом

виробництва наукових досліджень. У радянсь�

кій Україні дослідження вищої якості, в основ�

ному, концентрувалися в науково�дослідних

інститутах. Проте значні результати були досяг�

нуті в провідних університетах ІІІ і ІV ступенів

акредитації. Наука, створена там, дала видатні

результати, відомі всьому світу (Нобелівські

лауреати С. Кузнец, Л. Ландау, І. Мечников,

розщеплення атома в Харкові й т.д.).

Наукові дослідження — невід’ємна частина

діяльності провідних університетів сучасної

України. Концентрація вчених, аспірантів і сту�

дентів у них  відкриває великі можливості для то�

го, щоб вирішувати наукові, технічні й економіч�

ні проблеми. Це можливо завдяки внутрішній

структурі університету, де індивідуальні дослід�

ники розосереджені в різних відділах і лаборато�

ріях. У цієї структури є своє про й контра. Знач�

ною мірою успіх ученого залежить не тільки від

якості його дослідницького потенціалу, але й від

інтелектуального клімату, можливості одержати

допомогу в академічному дослідженні (на рівні

кафедр, завідувачів, підтримки університетсь�

кого керівництва тощо).

На жаль, політичні реалії сьогоднішнього дня

(інфляція, ріст ринкових відносин і т. д.) не до�

зволяють ВНЗ приділяти належну увагу науковій

праці. На думку ректора Харківського Націо�

нального політехнічного університету Л. Тавож�

нянського, майже половина вузів ІІІ і ІV ступеня

акредитації її не веде [7]. На думку інших укра�

їнських дослідників, тільки 160 з 354 наявних

в Україні університетів займаються наукою.

Інші вузи або взагалі не здійснюють дослідниць�

ку діяльність, або імітують її [6].

Важливим напрямком політики вищої освіти

в сфері проведення наукових досліджень з’яви�

лося рішення Міністерства освіти і науки про

створення дослідницьких університетів в Украї�

ні. Було висунуто ряд критеріїв для визначення

статусу кандидатів на це звання й розроблене

Положення про Дослідницький університет від

04.03.10 р. Незважаючи на деяку неспіввіднесе�

ність окремих положень із наявними реаліями

ВНЗ, варто вважати позитивним саму постанов�

ку проблеми в ракурсі політики вищої освіти. Їх

створення є спробою сприяти відродженню

колишнього престижу проведення наукових

досліджень.

Наукові дослідження, які творяться укра�

їнськими викладачами, мають такі ж напрямки,

як і у США. Їх можна приблизно визначити як

емпіричні, що мають чи ні зв’язок з навчальним

процесом (підготовка і публікація робіт на

основі грантів, проектів і т.п. у наукових журна�

лах) або як практичні (Л. П.) дослідження, що

сприяє внеску в освіту (у формі підручників,

рекомендацій тощо) [8, p. 16]. Другий тип нау�

кових досліджень більше поширений в Україні,

у деяких університетах він обов’язковий для

професорів університету. Це обумовлено тим,

що основними видами діяльності вищих на�

вчальних закладів є навчання й дослідження.

Для Дослідницького університету характерна

єдність дослідження і викладання. Політика

вищої освіти стосовно цієї єдності різна в окре�

мих країнах. Американські вчені вказують на те,

що «аж до сьогоднішнього дня університетські

вчені свято вірили, що викладання і наукові до�

слідження взаємозалежні. Для університетського
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вченого наукове дослідження та викладання

були обоє першочерговістю» [9, p. 25]. Вони

думають, що в розмові про баланс між викла�

данням і дослідженням проблема складається

не у виборі — викладання або дослідження,

а скоріше про академічне навчання або неака�

демічне навчання, і що немає ніякого випра�

вдання для викладання, не пов’язаного з нау�

кою [10, p. 268]. Загальноприйнято, що наукове

дослідження позитивно впливає на навчання.

Тут йдеться про використання студентом до�

слідницьких методик і методів, за допомогою

яких він може впоратися з матеріалом лекцій

або підручника.

При порівнянні європейських й американсь�

ких університетів випливає, що в більшості

європейських університетів професори досить

справедливо врівноважені в їхній прихильності

до дослідження, з одного боку, і до викладання,

з іншого, у той час як європейські університети

можуть бути значно менш інноваційні, значно

менш ефективні як виконавці дослідження, ніж

американські університети [8, p. 32].

В Україні, незважаючи на збереження  від

колишнього СРСР потужного науково�дослід�

ного потенціалу у багатьох університетах, зде�

більшого головний пріоритет віддається педаго�

гічній діяльності. Держава розглядає

університет як базу для підготовки фахівців для

народного господарства або як чисто освітню

й культурну установу. Сприйняття університету

суспільством не на багато відрізняється від дер�

жавного сприйняття. Суспільство схильне роз�

глядати університет як, головним чином, інте�

лектуальний і культурний центр.[11] 

Пресинг необхідності публікацій в умовах

ринкових відносин, постійні зміни в системі

вищої освіти у зв’язку з політикою держави,

збільшення звітності, необхідність боротися за

інституціональний престиж і фінансування

впливають на викладання в загальному сенсі та

все більше й більше ділить викладацький склад

на тих, у кого більше викладацьке навантажен�

ня й менше можливостей для проведення дослі�

джень, і тих, у кого нижче викладацьке наванта�

ження та більше можливостей для проведення

дослідження. Зростаючий акцент на викладан�

ня не сприяє росту кількості наукових праць

навіть для професорів з меншими викладацьки�

ми навантаженнями.

Політика вищої школи стосовно організа�

ції праці університетського дослідника різна

в Україні і США. В Україні ми можемо засвідчи�

ти дефіцит матеріальних ресурсів для роботи

вченого: відсутність закріпленого офісу або

офісного приміщення, особистого стола, персо�

нального комп’ютера на роботі (у деяких його

немає і вдома), що є нормою для західних уче�

них. Професорові ВНЗ ставиться в обов’язок

викладати, провести певне дослідження вдома

за допомогою університету або місцевої бібліо�

теки, які звичайно хронічно недостатньо профі�

нансовані й не в змозі забезпечити сучасною

літературою. Доступ до професійного ресурсу

через Інтернет обмежений, хоча в минуле деся�

тиліття намітилася тенденція до збільшення

його використання.

Політика США в сфері організації наукових

досліджень спрямована не тільки на фінансу�

вання цієї важливої ділянки діяльності вищої

школи, але й на розвиток особистості дослід�

ника, на його професійну підтримку. Новим

віянням в епоху глобалізації в США стало

більш широке використання праці студентів,

які мають необхідні навички в галузі сучасних

технологій. Як приклад, автор може привести

кафедру лідерства у вищій освіті, вищої освіти

й міжнародної освіти університету Меріленда

в Коледж Парк, у якій працювали 4 студентки

по 3�1,5 години щодня 2�3 рази на тиждень на

умовах мінімальної погодинної оплати праці

в країні. За завданням Адміністративного ди�

ректора (зав. кабінетом) вони виконували

окремі види робіт для ПРОФЕСОРСЬКО�

ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ кафедри: від�

носили й приносили книги для професорів

з університетської бібліотеки, розташованої

неподалік від корпусу, виконували завдання на

комп’ютері, здійснювали пошук наукової літе�

ратури, ксерокопіювання книг (на кафедрі

були потужні принтери, сканери) тощо. Все це

звільняло час професорів для властиво інте�

лектуальної праці й свідчило про турботливе

ставлення вузу до продуктивності наукової

праці викладача.

Отже, якість викладання й проведення нау�

кового дослідження викладацьким складом

є обов’язковою умовою для розвитку вищої

освіти у будь�якій країні. В Україні низькі зар�

плати змушують учених шукати додатковий

дохід, багато часу витрачається не на наукові

дослідження, читання літератури, написання

наукових праць, а на додаткові роботи, голов�

ним чином викладання. Наукове дослідження,

яке здійснюється у ВНЗ вищої категорії в Укра�

їні і США, є результатом напруженої праці ака�

демічного співтовариства. Політика вищої

освіти в сфері наукових досліджень привела до

новацій, які в обох країнах були пов’язані,

насамперед, із впливом глобализаційних сил,

ринку, сучасних технологій на інфраструктуру

вищої школи. У зв’язку із цим відбулася зміна

ряду позицій в організації роботи професора

ВНЗ в обох країнах. Якщо в США глобалізацій�
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ні сили, технічний прогрес сприяли підвищен�

ню результатів наукової праці, престижу інте�

лектуальної праці вченого на новий виток, то

в Україні ми спостерігаємо деяке відставання

в особистісному розвитку вчених, пов’язане

з організацією їхньої наукової праці, що на

жаль, не сприяє росту ефективності діяльності

Дослідницького університету. Подолання цього

відставання — насущна потреба для розвитку

науки у ВНЗ України.
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Аналізуються витоки та основні етапи
розвитку сільськогосподарської освіти в Україні,
її головні суперечності, досягнення та перспекти"
ви розвитку.

Ключові поняття: людина, освіта, сільське
господарство, культура, виховання, праця, еко�
логія.

Анализируются истоки и основные этапы раз"
вития сельскохозяйственного образования в Укра"
ине, ее главные противоречия, достижения и перс"
пективы развития.

Ключевые слова: человек, образование, сель�
ское хозяйство, культура, воспитание, труд,
экология.

Summary: the author analyses the sources and
main stages of development of agricultural education in
Ukraine the same as its main controversies, and achi"
evements, and the perspectives of development.

Key notions: person, education, agriculture, cul�
ture, upbringing, work, ecology.

Сільськогосподарська освіта в Україні фор�
мувалася тривалий час і має власну історію
розвитку. Хоча спочатку доцільніше сказати
«сільськогосподарська освіта на території Укра�
їни», адже на нашу державу поширювалася
влада сусідніх держав, таких, як Російська імпе�
рія, Польща, Угорщина та інші.

У Російській імперії ще до появи сільсько�
господарських центральних органів імперії пра�
влячі монархи підписували закони про створен�
ня перших сільськогосподарських шкіл. І якщо
перші закони, що регламентували діяльність
держави в галузі сільського господарства, нале�
жать до правління Петра І і Катерини ІІ, то
видання законодавчих актів, пов’язаних з уве�
денням сільськогосподарської освіти, належить
до правління Павла І. Його розпорядженням
у 1797 р. поблизу м. Павловська була заснована
перша урядова сільськогосподарська школа.
Однак, через невизначеність завдань, поставле�
них перед навчальним закладом, а також через
різницю у попередній освіті учнів, що мало
величезне значення для побудови навчальних
програм, школа у 1803 р. була закрита [6].

Після першого невдалого досвіду наступний
крок в організації сільськогосподарського освіти
належить першим сільськогосподарським това�
риствам: Імператорському вільному економічно�
му (ІВЕТ) (1765) та Імператорському москов�
ському сільського господарства (1819). Завдяки
їх ініціативі в 20�х рр. ХІХ ст. були відкриті
Московська (1822) і Санкт�Петербурзька (1825)
землеробські школи. Школа, заснована Москов�
ським товариством, була перетворена у перше
російське сільськогосподарське училище, яке
проіснувало до 1917 року. Санкт�Петербурзька
спроба Вільного економічного товариства вия�
вилася менш вдалою — у 1844 р. школа була за�
крита. Після першої невдачі товариство відкрило
сільськогосподарський навчальний заклад на
півдні. Так, завдяки ініціативі ІВЕТ у 1854 р. було
відкрито перше сільськогосподарське училище
на українських територіях поблизу м. Харкова.
Як бачимо, на початку ХІХ ст. мали місце пооди�
нокі спроби створення сільськогосподарських
навчальних закладів. Але їх відкривали безси�
стемно, їх кількість була дуже незначною, термін
існування — нетривалим. Вищі навчальні закла�
ди, які створювалися в сільськогосподарських
регіонах, ставали науково�освітніми центрами,
які мали сприяти розвитку головних регіональ�
них виробництв, зумовлених місцевими природ�
но�економічними умовами. Для губерній Київ�
ського шкільного округу головною економічною
галуззю було сільське господарство та переробка
його продукції. Закономірно, що створений
у землеробському регіональному центрі — Киє�
ві — Університет святого Володимира впродовж
ХІХ ст. був науковим сільськогосподарським
центром, де, крім підготовки кадрів, була зосеред�
жена практично вся аграрна наука регіону.

Кафедра сільського господарства існувала
в університеті св. Володимира з моменту нав�
чально�наукової діяльності закладу — з 1834 р.,
що свідчить про введення Статутом 1835 р. до
освітніх програм університетів Російської імперії
сільськогосподарських дисциплін, тому науко�
во�освітню діяльність сільськогосподарської
кафедри Університету святого Володимира варто
розглядати як приклад аналогічної роботи інших
університетів, що були розташовані на теренах
України (Харківського та Одеського), а також як
характерну особливість розвитку аграрної науки
і дослідної справи в Україні до 1917 року.
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Виділяють чотири періоди науково�освіт�

ньої діяльності сільськогосподарської кафе�

дри Університету святого Володимира: І —

1834–1846 рр. — період становлення кафедри;

ІІ — 1846�1878 рр. — період розгортання роботи;

ІІІ — 1878�1885 рр. — період тимчасового призу�

пинення наукової роботи; IV — 1885�1917 рр. —

період поглиблення наукової діяльності та

спроби розширення кафедри за рахунок по�

глибленої спеціалізації.

Назва кафедри, обсяг і зміст сільськогосподар�

ських предметів змінювалися відповідно до штат�

них розкладів, які затверджувалися статутами

російських університетів. У І і ІІ періоди діяльності

кафедри переважно викладали короткий енцикло�

педичний курс із різних галузей сільського госпо�

дарства, упродовж IV періоду викладання на кафе�

дрі змінювалося, що було пов’язано зі спробою

введення окремої спеціалізації «Агрономія» [3].

На думку О. О. Костенко, «з позиції націо�

нального самовизнання в умовах незалежності

України при підготовці та виданні на державно�

му рівні енциклопедичних довідкових видань до

них обов’язково слід включати імена профес�

орів Університету св. Володимира: С. М. Хо�

децького, С. М. Богданова, А. В. Країнського,

В. В. Колкунова, що зробили значний особис�

тий внесок у становлення вітчизняної сільсько�

господарської дослідної справи. Для більш пов�

ного розкриття значення науково�педагогічної

спадщини в розвитку вітчизняної освіти та

науки Київському національному університету

імені Тараса Шевченка доцільно видати спе�

ціальну монографію, яка б розкривала шляхи

становлення агрономічної освіти та науки в Уні�

верситеті святого Володимира [3, с. 186�210].

Значний крок у поширенні шкільної сільсь�

когосподарської освіти був зроблений під впли�

вом висновків роботи «Комісії з удосконалення

землеробства в імперії», створеної у 1833 р. з іні�

ціативи президента ІВЕТ Н.С. Мордвіна. Діяль�

ність комісії сприяла розробці цілої низки

питань, що привели до прийняття систематич�

них заходів із розповсюдження сільськогоспо�

дарських знань. До цього часу належить і утво�

рення кафедр сільського господарства при

вищих навчальних закладах Міністерства на�

родної освіти — університетах і ліцеях, що було

закріплено університетським статутом 1835 ро�

ку. За пропозицією комісії, Московське товари�

ство і ІВЕТ одержали від уряду значні кошти на

організацію та утримання своїх сільськогоспо�

дарських навчальних закладів. Крім того, було

прийняте рішення про відкриття ще двох фахо�

вих навчальних закладів: у м. Горках (Могильов�

ської губ.) та у м. Юр’єві [6]. 

Систематичні заходи з поширення сільсько�

господарської освіти було запроваджено Депар�

таментом землеробства, який діяв як підрозділ

Міністерства державних маєтностей (1837).

У 1837 р. були прийняті перші законодавчі акти,

що стосувалися сільськогосподарської освіти:

«Положення про землеробські училища» і «Ста�

тут для землеробських училищ». Надалі було

прийнято рішення про заснування в м. Горках

землеробської школи (1840) і створення в імпе�

рії мережі зразково�освітніх ферм. Наказ про

створення навчальних ферм було підписано

у 1841 р.

Необхідно зауважити, що до другої половини

ХІХ ст. розвиток мережі фахових освітніх закла�

дів у Росії залишався дуже низьким і не відпові�

дав нагальним потребам часу. Про незадовільну

роботу уряду в цьому напряму свідчать слова

відомого педагога�аграрія І. А. Стебута, сказані

ним у 1867 р.: «Росія дотепер підтримувала свої

сільськогосподарські школи більш з бажання не

відставати від інших країн, ніж із загальної сві�

домості їх необхідності для сільськогосподарсь�

кої справи» [6].

Переважна більшість українських земель

входила до складу Російської імперії. Відповід�

но історія виникнення сільськогосподарських

навчальних закладів в Україні тісно пов’язана

з розвитком аграрної освіти в Росії. На сучасних

українських територіях на початку XIX ст. вищі

заклади загальної освіти були створені спочатку

в Харкові, потім у Києві, Одесі та Катериносла�

ві, де на відповідних кафедрах розвивалась

і сільськогосподарська наука. І тільки у 1898 р.

був відкритий Київський політехнічний інсти�

тут зі спеціальним сільськогосподарським відді�

ленням, де готували фахівців аграрної справи.

У 1914 р. до Харкова був переведений Ново�

Олександрійський сільськогосподарський інсти�

тут. Середній рівень сільськогосподарської осві�

ти був представлений Харківським (1855),

а потім Уманським (1859), Херсонським (1888)

землеробськими училищами Міністерства дер�

жавних маєтностей 6.

У 1930�тих роках відбулася уніфікація сільсь�

когосподарської освіти УРСР з усім СРСР,

підвищено її рівень і збільшено кількість шкіл.

За не цілком точною статистикою кількість

сільськогосподарських інститутів зросла із 7

у 1928 р. до 20 у 1938 р.; відповідно сільськогос�

подарських технікумів: 20 і 123 (для УРСР у ме�

жах 1938 р.).

Після занепаду в 1941–1945 роках сільсько�

господарську освіту відновлено і згодом поши�

рено та змінено її профіль (уніфікований у всьо�

му СРСР). За 1960–1972 роки в Україні зросла

кількість випускників вищих сільськогосподар�

ських шкіл із 6 100 до 10 800, середніх — із 18 900

до 30 800. Одночасно збільшилася кількість

фахівців, зайнятих у сільському господарстві: із
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середньою кваліфікацією з 105600 у 1964 до

196500 у 1973 р., з вищою — із 32 000 до 73 100.

В УРСР діяли такі високі сільськогосподар�

ські школи: Українська  сільськогосподарська

Академія в Києві, сільськогосподарські інститу�

ти: Білоцерківський, Луганський, Дніпропе�

тровський, Житомирський, Кам’янець�По�

дільський, Кримський, Львівський, Одеський,

Полтавський, Уманський, Харківський, Хер�

сонський; зооветеринарні інститути: Львів�

ський, Харківський; інститути механізації

й електрифікації сільського господарства: Київ�

ський, Харківський. Близько половини студен�

тів навчається без відриву від виробництва — на

вечірніх і заочних відділеннях. Термін навчання

від 4,5 до 5 pоків (для заочників — 6). Сільсько�

господарські вузи вели також науково�дослідну

роботу та публікували праці.

Сільськогосподарське господарство на укра�

їнських землях, які входили до складу Австро�

Угорщини, була слабо розвинена. Єдиною висо�

кою школою була Академія Рільнича в Дублянах

з польською мовою викладання. Середня ріль�

нича школа в Кіцмані на Буковині (дир. Є. Жу�

ковський) була тривалий час єдиною середньою

сільськогосподарською школою з українською

мовою навчання. Серед нечисленних нижчих

шкіл треба згадати садівничо�городничу школу

в Заліщиках та школи, що їх організували укра�

їнські товариства: «Просвіта» в Миловані (Тов�

мацького повіту) і в Угерцях Винявських (Руд�

ківського повіту), «Маслосоюз» — молочарську

школу в Стрию; у цих школах працювали кіль�

камісячні курси.

У 1920–30�их pp. стан сільськогосподарської

освіти на українських землях під Польщею був

низький. У 1939 р. існувало: 1 вища, 2 ліцеї, 1 се�

редня, 27 нижчих сільськогосподарських шкіл:

у тому числі 4 з українською мовою навчання.

На Буковині під румунською окупацією

сільськогосподарська освіта занепала і зазнала

цілковитої румунізації. Натомість вона розви�

нулася, хоч недостатньо, на Закарпатті; у Сва�

ляві була приватна трирічна середня пасічниць�

ка школа Л. Гуменюка.

На українських землях, які входили до скла�

ду Австро�Угорщини, в цілому проявлялися

тенденції, що були притаманні Західній Європі.

Вищу сільськогосподарську освіту можна було

отримати на аграрному факультеті Краківського

університету та в Аграрній академії у Дублянах

поблизу Львова. У 1801 р. у Львівському універ�

ситеті була заснована кафедра сільського госпо�

дарства. Середній рівень був представлений

сільськогосподарською школою, що була розта�

шована біля Кракова у Черняхові [5, с. 57].

Вищенаведені факти показують, що на тери�

торії України, як і в країнах Європи, становлен�

ня закладів сільськогосподарської освіти нале�

жить до першої половини ХІХ ст. Систематичні

заходи зі створення спеціальних сільськогоспо�

дарських навчальних закладів стали впроваджу�

ватися тільки з часу заснування Міністерства

державних маєтностей (1837 р.).

Варто вказати, що в Російській імперії впро�

довж ХІХ – початку ХХ ст. створювалася єдина

розгалужена багаторівнева система професійної

освіти, яка регулювалася законодавчо. Заклади

фахової освіти, що розташовувалися на укра�

їнських територіях, були складовими загально�

державної системи двох імперій, до складу яких

вони входили. Все це мало свій негативний від�

биток у справі навчання.

В історії розвитку сільськогосподарської

освіти сучасної України особливий інтерес

викликає саме друга половина ХІХ – поч. ХХ ст.

У цей період вітчизняною сільськогосподарсь�

кою освітою було досягнуто значних успіхів,

накопичено цінний досвід, що тривалий час не

досліджували, а тому й недооцінювали [6].

Згідно з «Тимчасовим положенням про про�

фесійно�технічні школи» від 16 червня 1922 ро�

ку, прийнятим Наркомосом УРСР, професійні

школи, в тому числі і сільськогосподарські,

повинні були приймати всіх підлітків від 15 до

17 років, незалежно від їхнього освітнього рів�

ня. Це призводило до того, що молодь країни

могла отримувати подальшу освіту, мала мож�

ливість вступати до вищого навчального закла�

ду, навіть якщо не вчилася у базовій семирічній

трудовій школі.

Такі заходи мали також і негативні наслідки,

оскільки часто учні сільськогосподарських про�

фесійних шкіл не мали базових знань семиріч�

ної школи, не могли ефективно навчатися

у професійній школі, були тільки «фіктивними»

учнями.

За даними на 1 листопада 1929 р., у 506 профе�

сійних школах усіх профілів, які подали відомо�

сті, вибуло та відраховано за 1928–1929 навчаль�

ний рік 10832 учні, у тому числі виключено зі

складу учнів — 1454 за неуспішність. Виходячи

з того, що загальна кількість молоді, що навчала�

ся у школах, становила 59794 особи, не складно

підрахувати, що відсоток відрахованих з профе�

сійних шкіл сягнув 18,1 % від загальної кількості

учнів 10.

При цьому великою проблемою шкіл було

те, що нерідко батьки забороняли дітям вчитися

у професійній школі, вважаючи її непотрібною.

Переважна більшість селян вважала, що дитині

достатньо буде вміти читати, писати та рахува�

ти, а практичні знання із сільського господар�

ства вона отримає безпосередньо при веденні

власного господарства. На початку 20�х рр.

XX ст. лише близько трьох відсотків сільських
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підлітків отримували освіту в обсязі семи років,

не кажучи вже про професійну школу [4, с. 159].

Із середини 20�х рр. XX ст. завдяки роботі

народного комісаріату освіти УСРР, представ�

ників комсомолу ситуація в цій сфері поступово

покращується. На 1 грудня 1925 року в УРСР

вже налічувалося 172 сільськогосподарські

професійні школи. Надалі мережа шкіл значно

розширювалася: у 1927 р. діяло вже 230 шкіл,

у 1928 р. — 240 шкіл, а у 1929 р. — 250 шкіл

сільськогосподарського профілю [7, с. 711].

Професійні школи сільськогосподарського

спрямування в Україні на кінець 20�х рр. XX ст.

мали найбільшу кількість учнів серед усіх інших

професійних шкіл. Якщо порівнювати цифри,

то у 1929 р. в сільськогосподарських професій�

них школах УСРР налічувалося 26608 учнів,

у індустріально�технічних — 26160, у соціально�

економічних — 9332, у медичних — 6218, у мис�

тецьких — 5344, у промислових — 9446, у буді�

вельних — 2753 та у транспортних — 2250. За

національним складом ці навчальні заклади

можна назвати найбільш українськими серед

усіх інших шкіл. Серед учнів сільськогосподар�

ських професійних шкіл українців було 82,6 %,

росіян — 6,2 %, євреїв — 6%, поляків — 2 %,

німців — 1,3 %, білорусів — 0,1 %, молдаван —

0,2 %, болгар — 0,4 %, греків — 1,1 %, інших на�

ціональностей — 0,1 %. Для порівняння можна

сказати, що в індустріально�технічних школах

УРСР українців було лише 56, 4 % [7, с.715].

Під час початкового періоду впровадження

нової економічної політики (НЕП) в Україні

Головний комітет із професійної та спеціально�

наукової освіти УРСР (Укрголовпрофос) мав

певні непорозуміння з державними органами

влади на місцях та губернськими відділами про�

фесійної освіти (губпрофосами) з питання

сільськогосподарських професійних шкіл.

Згідно з резолюцією Всеукраїнської земель�

ної наради, професійні школи сільськогоспо�

дарського спрямування повинні були переходи�

ти у підпорядкування земельних органів. Але

відділ з питань сільськогосподарської освіти

Укрголовпрофосу заперечував це, спираючись

на те, що обов’язковим для виконання є лише

Декрети Ради народних комісарів (Раднаркому)

РРФСР, підтверджені Раднаркомом УРСР. Рі�

шення різноманітних зборів та нарад не повин�

ні були виконуватися без видання відповідних

законодавчих актів виконавчої влади республіки.

Керівники комітету з професійної освіти

вимагали не допускати передачі шкіл без відома

та вказівок Укрголовпрофосу. Якщо ж це вже

сталося, пропонувалося негайно повернути

сільськогосподарські професійні школи у під�

порядкування губпрофосів та негайно допові�

сти, які школи, з яких міркувань та з чиєї ініціа�

тиви були передані у відання земельних органів

10. Виходячи із завдань народногосподарського

будівництва в системі професійної освіти сільсь�

когосподарського профілю, для професійних

шкіл виділяли такі напрями: агрономічний,

садово�городній, лісівницький, зоотехнічний,

меліоративний, землевпорядний. Відповідно до

профілю професійної школи, створювалися

особливі навчальні програми для кожного типу

шкіл, які затверджувалися губпрофосами та

Укрголовпрофосом.

Зважаючи на особливості розвитку народно�

го господарства та нові тенденції у професійній

освіті, згідно з наказами Народного комісаріату

освіти УРСР, у сільськогосподарських профе�

сійних школах відбувалася докорінна зміна

методів роботи, школи звільнялися від гумані�

тарних дисциплін, переходили до виробничих

основ навчання. Зокрема, у циркулярі наркомо�

су УРСР губернським відділам професійної

освіти зазначалося, що всі сили шкільних ко�

лективів повинні бути використані у справі

ведення господарства, для чого пропонувалося

скоротити час весняного триместру навчання.

Керівництво Наркомату освіти УСРР у пе�

ріод з 1921 по 1929 рік велику увагу приділяло

тому, щоб усі учні професійних шкіл отримува�

ли практичні знання повною мірою, працюючи

на заводах, фабриках, у радгоспах та на дослід�

них станціях. Це була генеральна лінія українсь�

ких освітян, вони вважали, що жодна молода

людина не зможе стати кваліфікованим фахів�

цем, якщо не попрацює у реальному господар�

стві — за верстатом чи у полі 10.

У доповіді одного із керівників професійної

освіти УРСР М. Н. Петришина зазначалося,

що, враховуючи ті обставини, в яких працює

школа професійної освіти, необхідно відкоман�

дировувати всіх учнів сільськогосподарських

шкіл для практичних робіт на увесь літній три�

местр у радгоспи, кооперативні виробництва,

земельні органи, а також на дослідні станції.

Слід зазначити, що стосовно питання профе�

сіоналізації школи керівники української осві�

ти, такі, як Я. П. Ряппо та Г. Ф. Гринько, мали

часті дискусії та суперечки з керівництвом Нар�

комату освіти РРФСР. Дуже гостро позицію ос�

вітян УРСР критикував нарком освіти РРФСР

А. В. Луначарський. Він вважав, що створення

в Україні професійної школи не дало жодних

позитивних результатів, оскільки в цих навчаль�

них закладах не існувало гарного обладнання,

не вистачало викладачів, а знання, які там дава�

лися, не відповідали стандартам радянської

освіти. [2, с. 220]. Не можна казати про те, що

зауваження А. В. Луначарського були неспра�

ведливими. Дійсно, професійні школи УРСР,

у тому числі і сільськогосподарські, мали багато
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проблем, хоча ці школи були краще забезпече�

ними, наприклад, приміщеннями, ніж трудові

семирічні школи. Для сільськогосподарських

шкіл влада дозволяла використовувати будівлі

в колишніх панських маєтках.
Але все ж таки існували великі проблеми зі

спеціальним устаткуванням у навчальних закла�
дах. За даними на 15 грудня 1927 року, із 230 про�
фесійних сільськогосподарських шкіл відомості
про кількість лабораторій та спеціальних кабіне�
тів подали 35 навчальних закладів. Та і з них
лабораторія молочарства існувала лише в одній
школі [7, с.713]. До сільськогосподарських шкіл
приймалися лише ті підлітки, котрі працювали
у сільському господарстві. В Україні було два
типи професійних шкіл сільськогосподарського
профілю: професійні школи «нормального»
типу й професійні школи «інтегрального» типу.
В основу такого поділу було покладено специ�
фічні риси в організації навчально�виховного
процесу в цих закладах.Вони зумовлювалися
специфікою сільськогосподарського виробниц�
тва і різною цільовою установкою школи: про�
фесійним навчанням молоді чи підготовкою
культурного селянина. Як зазначав заступник
народного комісара освіти УРСР Я. П. Ряппо
в своїй праці «Народна освіта на Україні за
десять років революції», в освітній системі Укра�
їни після сільської семирічної школи соціаліс�
тичного виховання (соцвиху) йшли професійна
сільськогосподарська школа та сільськогоспо�
дарська школа перехідного типу або інтегральна
школа. Перша готувала спеціалістів для великого
та колективного господарства, друга — культур�
ного селянина з ефективними вміннями та нави�
чками ведення господарства. Підлітки, які пра�
цювали у сільському господарстві, за наявності
попередньої загальноосвітньої підготовки всту�
пали до нормальної професійної сільськогоспо�
дарської школи, а ті, хто не мав освіти, навчались
у сільськогосподарській школі перехідного типу.

При порівнянні навчальних програм цих
двох типів шкіл можна визначити деякі особли�
вості їх діяльності. В професійній школі сільсь�
когосподарчого спрямування перехідного типу
велику увагу приділяли загальноосвітнім дисци�
плінам, оскільки молодь у цих школах мала
мінімальну освіту або не мала її зовсім. Учні
в цих школах вивчали: російську та українську
мови, алгебру, геометрію, арифметику, геогра�
фію, історію, фізику, хімію, природознавство,
а також ґрунтознавство, землеробство, сільсько�
господарське рахівництво, бджільництво, го�
родництво та плодівництво [10].

На відміну від шкіл перехідного типу, сільсь�
когосподарські професійні школи майже не
вивчали загальноосвітніх дисциплін, керуючись
тим, що учні повинні були отримати всі
необхідні знання під час навчання у семирічній

трудовій школі соцвиху, а також беручи до уваги
директиви наркомосу про скорочення словес�
них предметів у професійній школі.

У переважній більшості сільськогосподарсь�
ких професійних шкіл нормального типу погли�
блено вивчали дисципліни, безпосередньо
пов’язані із сільськогосподарським виробниц�
твом. Зокрема, можна навести приклад Михай�
лівської сільськогосподарської школи, що на
Харківщині, де поглиблено вивчали такі пред�
мети, як геодезія, геологія, ботаніка, зоологія,
мінералогія, хімія, креслення, тваринництво
[10, с. 161�167].

На чолі школи стояла Шкільна рада, до складу
якої входили: директор школи та всі її виклада�
чі, шкільний лікар, завідувач шкільного госпо�
дарства, представники від технічного персона�
лу, виборні представники учнів та один із
керівників районного виконавчого комітету.

Такий представницький орган, як Шкільна
рада, зі своїх лав обирала директора школи,
однак її рішення було не остаточним. Після
обрання на посаду новий директор школи по�
винен був отримати підтвердження рішення
ради у вищому урядовому органі з професійної
освіти — Укрголовпрофосі.

У спеціальному циркулярному листі цього
комітету від 24 листопада 1923 року, зокрема,
зазначалося, що Укрголовпрофос вважає за
необхідне роз’яснити порядок призначень та
звільнень директорів та лекторів навчальних
закладів у зв’язку з тими непорозуміннями, що
мали місце в губерніях. Школи повинні були
надавати у відповідний губпрофос мотивоване
клопотання про призначення тієї чи іншої
особи, додаючи до нього докладну характерис�
тику кандидата у директори. Губпрофос, у свою
чергу, надавав усе вищеперелічене з власними
висновками до Укрголовпрофосу, де всю доку�
ментацію переглядав відповідний інспектор.
Після чого питання ставилося на затвердження
до Президії Укрголовпрофосу. Звільнення від�
бувалося подібним чином [10].

Слід відмітити, що вступ до професійної
школи відбувався за класовим принципом, тобто
перевага при вступі надавалася вихідцям з проле�
тарських та незаможних верств населення. Це
призводило до зниження освітнього рівня сіль�
ськогосподарських шкіл, оскільки дітей з гарни�
ми знаннями, але із неблагонадійними анкетними
даними до шкіл не приймали. За цим слідкувала
комісія з представників комітету з незаможних
селян, губернського відділу професійної освіти,
комсомолу та члена шкільної ради.

Згідно з «Кодексом законів про народну осві�
ту УРСР», соціальне виховання дітей та навчан�
ня у професійних школах та на курсах до 17�річ�
ного віку включно оголошувалося загальним,
обов’язковим та безкоштовним [1, с. 312]. Однак,
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на жаль, безкоштовність професійної освіти
залишилася на папері. Як зазначає дослідник
С. Сірополко, статистичні дані на 1 листопада
1928 р. свідчать про те, що із 626 професійних
шкіл усіх профілів, відомості про свою діяльність
подали 603 навчальні заклади, і з цих шкіл плата
за навчання була в 476 школах, тобто фактично
існувало 79 % платних шкіл в Україні [7, с. 710].

Розвиток сільськогосподарських професій�
них шкіл в УРСР у 1921�1929 рр. мав багато
складнощів та проблем: не вистачало кваліфіко�
ваних викладачів, навчальної та методичної
літератури тощо. Підтвердженням цьому слугує
циркуляр Головного комітету з професійної та
спеціально�наукової освіти (Головпрофос) від
8 березня 1922 року, в якому зазначалося, що
при ускладненні в підборі викладачів сільсько�
господарських шкіл можна допускати до викла�
дацької діяльності осіб, що закінчили сільсько�
господарські технікуми та інститути [10].

Україну завжди називали «житницею Європи».
Це велика країна з колосальними сільськогос�
подарськими ресурсами, в тому числі сприят�
ливим кліматом, адекватним рівнем опадів
і багатими землями. З колишніх радянських
республік Україна поступається тільки Росії за
кількістю населення та обсягами промислового
і сільськогосподарського виробництва.

Лише на 2,7% території колишнього Радян�
ського Союзу українські селяни виробляли
понад 20% усієї сільськогосподарської продук�
ції. Однак, сільськогосподарські досягнення
України відбувались у рамках високоцентралі�
зованої радянської системи, за якою всі вказів�
ки та ресурси надходили з центру. Працівники
сільського господарства мали вузьку спеціаліза�
цію і не могли ні здійснювати весь комплекс
діяльності, пов’язаної із сільськогосподарським
виробництвом, ані ефективно працювати з рин�
ками матеріалів та продукції.

Після розпаду Радянського Союзу нові незал�
ежні держави боролись за розбудову власних еко�
номічних систем. У другій половині 90�х років
Україна переживала важкий період: нестача кре�
дитів, інфляція, застій промисловості, відсутність
чіткої ринкової політики мали значний негатив�
ний вплив на сільськогосподарське виробництво.
Перехідний період був нелегким, але в останні
роки досягнуто помітного прогресу [9].

З початку 90�х років в Україні проводиться
земельна реформа, а в 2002 році, у партнерстві зі
США, розпочато програму приватизації землі.
Однак процес приватизації йде складно. Хоча
є просування щодо розпаювання землі та видачі
земельних сертифікатів, процес створення земель�
ного ринку зупинено. Більше того, хоча Україна
отримує допомогу в цій роботі, спостерігачі від�
мічають, що основна частина підтримки доно�
рами «ринкового перетворення» українського

сільськогосподарського сектора йде у двох
напрямках: розпаювання земель серед праців�
ників (із обмеженими змінами у внутрішній
організації господарств) і приватизація ринків
матеріалів та продукції (із субсидуванням участі
великих транснаціональних компаній). Чого не
вистачає, то це організацій та мережі підтримки
малих і великих фермерських господарств.

Зараз у системі Міністерства аграрної полі�
тики фахівців для галузі готують 23 вищі нав�
чальні заклади IIІ–IV рівнів акредитації та 118
технікумів, коледжів, що становить близько 16
відсотків всіх вищих навчальних закладів Украї�
ни. Головною метою національної освіти є інте�
грація до європейського освітнього простору, в
процесі якої повинні відбуватись якісні зміни в
організації навчального процесу задля підготов�
ки конкурентоспроможних фахівців для ринку
праці. На цьому етапі розвитку суспільство
потребує ініціативних, самостійних у прийнятті
рішень спеціалістів, які є сформованими особи�
стостями з чітко визначеними цілями, прагнен�
нями та переконаннями.
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На відміну від так званої репрезентаційної
теорії психологічного вимірювання С. Стівенса,
П. Суппеса і Дж. Зінеса та інших, яка базується
на формальних операціях приписування чисел
емпіричним властивостям об’єктів відповідно до
арифметичних дій і яку не можна вважати
коректною, теорія кваліметрії виходить із ідей
і категорій діалектики: якість, кількість, міра,
річ, властивість, відношення й інших та з ідеї
принципового поділу шкал за природою чисел на
кількісні (кардинальні) і порядкові (ординальні),
незалежно від точності вимірювань. Чотири кон"
цепції становлять предмет кваліметрії, одна
з яких є спеціальною і виражає сутність порядко"
вого числа (про рівність ступеня інтенсивності
і відношення екстенсивних величин) і порядкового
вимірювання та три з них є фундаментальними:
1. специфікації показників якості: номіналу, кіль"
кості і ступеня якості; 2. суперпозиції якостей
(річ) і вимірювання екстенсивних та інтенсивних
властивостей; 3. потужності множини як суми
добутків екстенсивних та інтенсивних величин)
і виражають структуру та логіку теорії квалі"
метрії. Методи вимірювання на кумулятивних
(кардинальних), класифікаційних (номінальних)
і стратифікаційних (ординальних) шкалах дозво"
ляють здійснювати порівняльний аналіз різних
соціальних та психологічних досліджень за допо"
могою показника потужності класифікованої
і стратифікованої множини в умовних одиницях.

Ключові слова: кваліметрія, вимірювання,

властивості, якість, кількість, шкали, екстен�

сивні й інтенсивні величини, множина, потуж�

ність множини

В отличие от так называемой репрезента"
ционной теории психологического измерения
С. Стивенса, П. Суппеса и Дж. Зинеса и других,

которая базируется на формальных операциях
приписывания чисел эмпирическим свойствам
объектов соответственно арифметическим дей"
ствиям и которую нельзя считать корректной,
теория квалиметрии исходит из идей и категорий
диалектики: качества, количества, меры, вещи,
свойства, отношения и других и из идеи принци"
пиального деления шкал по природе чисел на коли"
чественные (кардинальные) и порядковые (орди"
нальные), независимо от точности измерений.
Четыре концепции составляют предмет квали"
метрии, одна из которых является специальной
и выражает сущность порядкового числа (о ра"
венстве степени интенсивности и отношения
экстенсивных величин) и порядкового измерения
и три из них являются фундаментальними: 1. спе"
цификации показателей качества: номинала,
количества и степени качества; 2. суперпозиции
качеств (вещь) и измерения экстенсивных и ин"
тенсивных свойств; 3. мощности множества как
суммы произведений экстенсивных и интенсивных
величин) и выражают структуру и логику теории
квалиметрии. Методы измерения на кумулятив"
ных (кардинальных), классификационных (номи"
нальных) и стратификационных (ординальных)
шкалах позволяет осуществлять сравнительный
анализ разных социальных и психологических
исследований посредством показателя мощности
классифицированного и стратифицированного
множества в условных единицах.

Ключевые слова: квалиметрия, измерение,

свойства, качество, количество, шкалы, экстен�

сивные и интенсивные величины, множество,

мощность множества

Unlike the so"called reprezentation theory of the
psychological measuring of S. Stivens, P. Suppes and
J. Zines and other, which is based on the formal opera"
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tions of ascription of numbers to empiric properties of
objects according to arithmetic actions and which
impossible to consider as correct, the qualimetrics the"
ory proceeds from ideas and categories of dialectics:
quality, quantity, measure, thing, property, ratio, etc.
and from the idea of principle division of scales by
nature the numbers on cardinal and ordinal, regard"
less of exactness of measuring.

Four conceptions make the subject of qualymetrics
theory, one of which is the special and expresses essen"
ce of ordinal number (about equality of degree of
intensity and ratio of extensive magnitudes) and ordi"
nal measurement and the rest three are fundamental:
1. specifications of indexes of quality: nominal, quan"
tity and degree of quality; 2. superpozition of qualities
(thing) and measurement of extensive and intensive
properties; 3. capacity (powers) of classified and stra"
tified multitude as a sum of products of extensive and
intensive magnitudes) and express a structure and logic
of construction of theory.

Methods of measurement on cumulative (cardinal),
classification (nominal) and stratification (ordinal)
scales allows to carry out the comparative analyses of
different social and psychological empirical data by
means of the index of capacity (powers) of classified
and stratified multitude in conditional units.

Keywords: qualymetrics, measurement, properties,

quality, quantity, scales, extensive and intensive mag�

nitudes, multitude, capacity (powers) of multitude.

Труднощі вимірювання властивостей психі�

ки людини стимулювали розробку теорії психо�

логічного вимірювання. Започаткував її розроб�

ку психолог С. Стівенс [1], а продовжили також

психологи П. Суппес і Дж. Зінес [2]. Під назвою

репрезентаційної теорії вимірювання її вдос�

коналювали переважно соціологи Г. В. Осипов

і Е. П. Андреєв, Ю. Н. Толстова, К. Берка та

інші [3�6]. З часом ця теорія поширилась на всі

дослідження в гуманітарній сфері. Як далі буде

зазначено, репрезентаційну теорію вимірюван�

ня, яка базується на формальних операціях при�

писування чисел емпіричним властивостям

об’єктів, не можна вважати цілком коректною.

Саме тому пропонується теорія кваліметрії.

Досягнення у розв’язанні проблем вимірю�

вання пов’язані здебільшого з вимірюванням

кількісних, а не якісних змін. По суті, не розв’я�

зана проблема вимірювання порядкових вели�

чин. Тому з позиції запропонованої теорії квалі�
метрії варто чіткіше поставити питання щодо

розуміння порядкової шкали – як приблизної

кількісної чи як принципово порядкової? На�

приклад, чи вважати вимірювання температури

за відчуттям на дотик порядковим, а за допомо�

гою термометра — кількісним або ж будь�яке

з цих вимірювань температури вважати прин�

ципово порядковим? (Цю проблему розкриває

далі спеціальна концепція кваліметрії).

Труднощі пояснення вимірювання на підста�

ві репрезентаційної теорії спонукали нас відійти

від традиційного шляху розв’язання проблеми

вимірювання за допомогою формальних про�

цедур шкалювання і приписування об’єктам

чисел, які задовольняють певні арифметичні

й алгебраїчні операції, й звернутися до аналізу

ідей і денотатів категорій діалектики: якість,

кількість, міра, річ, властивість, відношення

й інших та ідеї принципового поділу шкал на

кількісні і порядкові як якісні за природою від�

повідних чисел, незалежно від точності вимірю�

вань. Це дозволило нам розробити концептуаль�

ну структуру теорії вимірювань, названу нами

кваліметрією, оскільки підгрунтям її є ідея про

вимірювання якості [7�11] (термін «кваліметрія»

запозичено з товарознавства, де його викори�

стовують суто в прикладному розумінні для по�

значення методів вимірювання якості продукції).

Перш ніж обговорювати концепції кваліме�

трії, розглянемо денотати деяких із категорій

діалектики, насамперед, категорій якість і річ.

Категорію «якість» увів древньогрецький філо�

соф Платон для представлення світобудови за

допомогою первинних ідеальних субстанцій.

Річ розглядалась як суперпозиція (суміщення)

кількох якостей. Наприклад, за таким уявлен�

ням гази кисень і азот належало б розглядати як

якості, а повітря — їх суміш — як річ. Ці уявлен�

ня покладені в основу концепцій кваліметрії,

для розробки яких питання щодо природи та

первинності таких субстанцій не є принципо�

вим. Дискретні і неперервні «субстанції» у фор�

мі множин та континуумів розглядаємо як яко�

сті: маса, вартість, інформація, тираж, обсяг

елементарних матеріальних і духовних одиниць

(слів, книг, думок, актів поведінки тощо).

Предмет кваліметрії становлять три основні
концепції, що розкривають структуру та логіку

побудови теорії, і одна спеціальна концепція

ординального вимірювання та операціоналіза�

ції, яка розкриває сутність ординального (поряд"
кового) числа й відповідно ординального вимірю"
вання і є засадничою для основних концепцій

теорії кваліметрії.

Структура кваліметрії визначена концепціями:

1. специфікації показників якості�множини

або якості�континууму (не порушуючи коректно�

сті, далі вживатимемо лише термін множина);

2. суперпозиції якостей та вимірювання ек�

стенсивних та інтенсивних властивостей речі;

3. потужності класифікованої і стратифіко�

ваної множини (або континууму).

В кваліметрії під порядковим вимірюванням

розуміють не наближене вимірювання, а прин�

ципово порядкове, яке може бути і наближеним
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і точним. Тому ми віддаємо перевагу терміну

«ординальний», оскільки термін «порядковий»

асоціюється з поняттям приблизних значень.

Як буде видно з основних концепцій кваліме�

трії, ординальне вимірювання виражає вимірю�

вання якісних змін за допомогою інтенсивних

величин, а кардинальне вимірювання — кіль�

кісних змін за допомогою екстенсивних ве�

личин. 

Звернімося до обгрунтування спеціальної кон$
цепції про ординальне вимірювання й операціо�

налізацію та покажемо тотожність виразів

інтенсивної величини ступенем (ординальним

числом) і відношенням екстенсивних величин

(кардинальних чисел) на базі семантико�лінгві�

стичних ідей, зокрема про аналогію ступенів

порівняння прикметників та ступенів, вираже�

них порядковими числівниками, а потім —

порядковими числами [8; 10; 11]. Саме троїчна

ординальна шкала, очевидно, внаслідок свого

лінгвістичного походження, є найпоширені�

шою в економіці, соціології й інших суспільних

науках: вироби І, ІІ і ІІІ сорту; диплом І, ІІ і ІІІ
ступеня; І, ІІ і ІІІ спортивний розряд тощо.

Перейшовши до математичної ординальної

шкали, можна як завгодно дрібно диференцію�

вати властивості за ступенями якості: авторитет,

сила, краса, доброта, працелюбність тощо Х (де�

сятого), ХХ (двадцятого), С (сотого) тощо ступе�

ня. Аналогічно значення температури 20°, 40°,

100° на шкалі температури між 0° і 100° градуса�

ми Цельсія означає двадцятий, сороковий,

сотий ступінь нагрітості тіла (а не кількість гра�

дусів, яка становить деяку множину). Перевага

заміни ступенів порівняння якісних прикмет�

ників шкалою ординальних чисел полягає в уні�

версальності останньої і можливості вимірю�

вання близьких значень інтенсивності шляхом

задання багаторівневої градації.

Наступний етап операціоналізації полягає

в доведенні адекватності ступенів інтенсивності

й відношення чисельностей, тобто адекватності

ординального числа й відношення іменованих

кардинальних чисел, або, інакше кажучи, —

в доведенні справедливості представлення

інтенсивної величини відношенням екстенсив�

них, що робить її вимірюваною величиною як

похідної (у диференціальному численні — похід�

ної dy/dx).

Х ступінь = 30 мір′ / 3 міри′′ = 10 мір′ / 1 міра′′.

Привертає увагу те, що пропорція чисельно�

стей має ті самі особливості, що й ступінь. Якщо

кожен член пропорції як чисельність має вла�

стивість адитивності, то їх відношення втрачає

цю властивість і стає подібним до ступеня.

Число, одержане в результаті ділення двох

екстенсивних величин, не має властивості
адитивності й набуває властивість потенційно"
сті. При додаванні ці числа не сумуються,

а вирівнюються, усереднюються. Наприклад,

при поєднанні двох рідин однакового об’єму

різної температури (20° і 40°С) чисельні значен�

ня їх температур не сумуються, а усереднюють�

ся (30°С); при об’єднанні двох однакових груп

робітників ІV і VІ розрядів кваліфікація ново�

утвореної групи не підвищиться, а усередниться

й буде еквівалентною V розряду. Операція ділен"
ня або відношення двох іменованих чисел, кожного

зі своєю мірою, утворює безмірну величину —
ступінь — значення ординального числа. Чис�

ловим визначенням ступеня чи відповідної

йому пропорції чисельностей на шкалі інтенсив"
ності є вимірювання потенціалу в точці, на

відміну від визначення числового значення

інтервалу на шкалі екстенсивності.
Однак, не завжди інтенсивну величину

можна чисельно визначити як похідну шляхом

вимірювання окремо складових її екстенсивних

величин. Це стосується, головним чином, вимі�

рювання інтенсивних показників суб’єктивного

характеру. Дійсно, одна справа визначити

об’єктивний простий інтенсивний показник

густоти населення регіону шляхом обчислення

відношення просто вимірюваних чисельностей

населення й площі території заселення, а інша

справа визначити такі суб’єктивні комплексні

інтенсивні показники, як статус, авторитет,

освіта й т. п. У цьому випадку інтенсивна вели�

чина розглядається як латентна характеристика

соціального об’єкта, й постає завдання остан�

нього етапу операціоналізації — вираження
інтенсивної величини комплексом так званих

індикаторів, тобто — представлення її функцією
однієї чи кількох екстенсивних змінних, доступ"
них безпосередньому вимірюванню.

Ця концепція є засадничою для основних

концепцій кваліметрії.

Перша концепція — концепція специфікації по�

казників якості — ґрунтується на ідеї адекватності

філософської категорії «якість» і математичної

категорії «множина», які є відображенням одно�

рідних та рівноступеневих утворень як природної,

так і соціальної дійсності (див. схему). Зміст цієї

концепції випливає з умови повноти опису будь�

якої множини тотожних одиниць трьома специ�

фічними показниками, які виражають:

Перший тип показників множини  дискрет�

них чи неперервних одиниць а (молекул, виро�
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класотвірну ознаку номінал

} якості екстенсивну величину кількість

інтенсивну величину ступінь



бів, людей, соціальних фактів чи одиниць дов�

жини) вказує їх природу і є номіналом якості а.
Другий тип показників множини виражає її

обсяг, кількість елементарних одиниць і є екстен�

сивною величиною. 

Складнішим випадком є осмислення тре"
тього типу показників множини — інтенсивної
величини. Ще Гегель зазначав, що чисельність

елементів множини, яка розглядається в одному

випадку як екстенсивна величина, може розгля�

датись в іншому випадку як інтенсивна: сама по

собі множина визначається чисельністю еле�

ментів, а в ряду інших множин визначається

ступенем інтенсивності, чисельно рівному кіль�

кості елементів. Однак таке міркування не роз�

криває сутності поняття ступінь, трактуванню

якого була присвячена спеціальна концепція

кваліметрії. Згідно з цією концепцією, ступінь

дорівнює відношенню принаймні двох множин,

а ми розглядаємо тільки одну множину. Однак її

також можна представити як дві множини. На

таке представлення наштовхує дефініція мно�

жини, дана засновником теорії множин Г. Кан�

тором: «Множина є численне, мислиме нами як

одне» («Множество есть многость, мыслимая

нами как одно») [12, с. 762]. Тобто одне утворен�

ня у вигляді множини можна розглядати як два

типи множин: як множину з n елементарних

одиниць а і як множину з 1 (одного) елемента,

яким є саме це утворення і яке можна розгляда�

ти як одиницю з іншим номіналом якості А. Тим

самим однорідне утворення характеризується

двома кардинальними числами: n і 1. 

Іншою характеристикою такого утворення

є відношення цих двох множин. Здавалося

б, ділення числа n на одиницю нічого не змі�

нює: 10 : 1 = 10. Це так, якщо дільник і ділене

мають одну і ту ж міру: n = n(a) / 1(а). Однак це

не так у разі різних мір. Одержане число в ре�

зультаті ділення кардинального числа з однією

мірою на одиницю (теж кардинальне число)

з іншою мірою ніби стягує цю десятку в оди�

ничний об’єм, втрачає властивість адитивності

та набуває властивість потенційності, перетво�

рюючись на ординальне число, яке виражає

ступінь інтенсивності якості а:

n = n(a) / 1(A).

Будемо позначати значення ступенів

грецькими літерами й римськими цифрами:

n = 10(а) / 1(А) = Х (ступінь). Наприклад, участь

громадянина в 10 акціях на захист навколиш�

нього середовища можна розглядати як Х сту�

пінь соціальної активності. Одержане орди�

нальне число характеризує «точковий» стан

даного утворення у вигляді множини як сукуп�

ної одиниці; ця величина називається потенціа�

лом. Потенціали (інтенсивні величини) на від�

міну від інтервалів (екстенсивних величин)

неаддитивні та некумулятивні.
Зважимо на той факт, що арифметичні опе�

рації відносно інтервалів й потенціалів мають

різний смисл. Так, лічба однорідних одиниць

означає накопичення їх на шкалі екстенсивно�

сті (n = 1 + 1 + … + 1), а «лічба» сукупних оди�

ниць за ступенями означає просування по точ�

ках на шкалі інтенсивності: n = І І … І.

«Різниця» потенціалів є не число одиниць в ін�

тервалі, а перепад між двома якісними станами

даного утворення n = a b, який виражає від�

мінність за інтенсивністю між чисельно різни�

ми множинами, «стягнутими» в одиницю. Знак

мінус «–» виражає різницю інтервалів, а «різ�

ниця» потенціалів (різниця перших похідних

у диференціальному численні) означає перепад

між вищим та нижчим рівнями потенціалу

і навпаки. Отже, цю операцію доцільно позна�

чити спеціальним знаком перепаду на вищі 

і на нижчі ступені замість «+» і «–» відповід�

но (то може бути перепад електричних потен�

ціалів, температур чи соціальних статусів).

Таким чином, для категорії множина встано�

влені три типи показників — номінал, екстен"
сивна й інтенсивна величини; і три типи вимірю�

вання: номінальне як зазначення номіналу

якості; кардинальне як визначення величини

інтервалу якості; ординальне як вимірювання

потенціалу в точці за допомогою визначення

відношення (пропорції) множини до сукупної

одиниці, яке виражає ступінь даної якості.

Друга концепція — концепція суперпозиції
якостей і вимірювання властивостей — випли�

ває з представлення філософської категорії «річ»
суперпозицією якостей, що еквівалентне пред�

ставленню речі суперпозицією, тобто суміщен�

ням в її «оболонці» множин із номіналами а, b, c
тощо. Наприклад, людина як соціальна «річ»

є суперпозицією множин соціально�демогра�

фічного характеру: множини років (вік), іще мно�

жини років (трудовий стаж), множини грошей

(дохід), множини споріднених соціальних фак�

тів (прочитаних книг, відвідувань театрів) тощо.

Головна особливість такої моделі речі полягає

в тому, що кожна «точка» речі розглядається як

суміщення в ній точкових порцій кожної із суб�

станцій відповідних множин. Звідси кожна точка

характеризується пропорцією множин�якостей.

Різні множини�якості самі по собі й у пропор�

ціях виражають сутність категорії «властивість»,
що характеризує саме річ (тобто суперпозицію

якостей, а не окремі якості самі по собі).

За типами вимірювання — вимірювання

інтервалу й вимірювання потенціалу (в точці) —
властивості розділяються на екстенсивні й ін"
тенсивні. Екстенсивні властивості речі — це

множини з номіналом певної якості в «оболонці»
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речі. Приклади екстенсивних властивостей

речі — маса, вартість, об’єм, обсяг, чисельність

людей чи «голосів» при голосуванні.

Наявність у кожній точці речі деякого числа

множин�якостей породжує комплекс їх сполу�

чень у пропорціях, тобто комплекс інтенсивних

властивостей різних порядків залежно від числа

членів у пропорції. Згадане раніше відношення

множини якості самої до себе в формі множини

елементів a і в формі сукупної одиниці A вира$
жає сутність інтенсивної властивості нульового

порядку:

к = k(a) / 1(A).

Чисельно величина пропорції інтенсивної

властивості дорівнює величині екстенсивної

властивості, яка виражає кількість елементар�

них одиниць множини, однак чисельне значення

(показника) пропорції, на відміну від показника

потужності множини, означає не кількість,

а ступінь якості. Наприклад, участь громадяни�

на в 1 акції на захист навколишнього середови�

ща розцінюється як I ступінь, а в 10 акціях – як

Х ступінь соціальної активності.

Можливі парні сполучення якостей�множин

a і b в речі утворюють інтенсивні властивості

першого порядку:

s = k(a) / s(b).

Для неперервного простору (континууму)

мовою математичного аналізу такі показники суть

перші похідні, які дорівнюють, за визначенням,

границі відношення нескінчено малих приростів

двох континуумів у точці. Залежно від числа членів

у пропорції, утворюються інтенсивні властивості

більш високих порядків, причому простих і зміша�

них (подібно простим та змішаним похідним різ�

них порядків у диференціальному численні).

Ідея третьої концепції — концепції визна�

чення потужності класифікованої й стратифі�

кованої множини — полягає в приведенні мно�

жин, відмінних за номіналами й ступенями

інтенсивності якостей, тобто класів і страт, до

родової множини рівноінтенсивних умовних

одиниць: очків, балів, грошових одиниць тощо.

Під множиною звичайно розуміють однорід�

ну множину, тобто таку, що охоплює елементи

одного роду, — елементи з фіксованим номіна�

лом родової (або видової) якості. Така множина

становить клас (студенти всіх курсів одного
факультету). Однак, для визначення показника

потужності множини потрібна ще одна умова:

щоб елементи множини були рівноінтенсивни�

ми (рівноступеневими), тобто мали фіксовані

значення ступенів якості. Така множина становить

страту (студенти одного курсу всіх факультетів).
У реальному світі зазвичай зустрічаються

і неоднорідні, і нерівноінтенсивні множини, які

вміщують елементи або їх підмножини, відмін�

ні як за номіналами, так і за ступенями інтен�

сивності якості (наприклад, партія товарів

включає різні вироби за асортиментом і за сор�

том; робітники підприємства відрізняються за

спеціальностями і за кваліфікаційними розря�

дами). Показник потужності таких множин не

може бути виражений чисельністю елементів,

оскільки вони не еквівалентні ні за номіналами,

ні за ступенями. Для визначення показника

потужності такої множини необхідно привести

всі її різноманітні елементи до тотожних еле�

ментів як за номіналом, так і за ступенями

інтенсивності якості. Розглянемо обидва ці

випадки.

Нехай класифікована множина структурова�

на на класи відмінних за видовими ознаками

одиниць із загальною родовою ознакою «по

горизонталі». Для визначення показника по�

тужності множини N на родовому рівні потріб�

но відмінні за видовими ознаками одиниці аi
для всіх класів, потужність кожного з яких у цих

одиницях дорівнює Ni(ai) = ni(ai), звести до

еквівалентних одиниць за номіналом абстракт�

ної якості b, де ai = mi(b). Тому потужність кла�

сифікованої множини N(b) дорівнює сумі

потужностей класів Ni(ai):

N(b) = S Ni(ai) = S ni(ai) = S nimi(b) = S ki(b),  (*)

де ki = nimi . Наприклад, якщо ni(ai) — кількість

товару ai i�го асортименту (костюми чи сукні

тощо), але однакового сорту, то потужність

множини всіх класів товарів обчислюється в за�

гальних родових одиницях b (наприклад, одно�

го з товарів: у стандартних ґудзиках, стандарт�

них панчохах або ж у грошових одиницях) за

допомогою перевідних коефіцієнтів mi. 

Саме таке завдання вирішується в економіці,

коли товари як «згустки» затраченої на їх вироб�

ництво різних видів професійної праці приво�

дяться до єдиної родової субстанції — трудової

вартості і як «згустки» споживаних благ у рин�

ковій системі приводяться до іншої родової суб�

станції — вартості. В соціології родовою суб�

станцією щодо суспільства або його окремих

регіонів може розглядатися населення як «поле»

індивідів. Однак не будь�яка соціальна множи�

на зводиться до чисельності індивідів. Якщо

множина їх розрізняється за статусом, освітою,

кваліфікацією й т. п.(множина: робітники, сту�

денти, професори, солдати, офіцери тощо), то

доводиться звертатись до еквівалентів подібно

до того, як парк тракторів різних марок вимірю�

ється в умовних 15�сильних тракторах. У най�

більш загальному випадку неоднорідні соціаль�

ні множини зводяться до множин однорідних

умовних одиниць (очків, балів), що мають

смисл субстанції «соціальної вартості».
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Особливо часто до такого способу співста�

влення та об’єднання видових множин у загаль�

ну родову множину одиниць соціальної вартості
вдаються в спортивних змаганнях з різних видів

багатоборства. Показовою тут є процедура ви�

значення арбітрами призерів у сучасному п’яти�

борстві, котрі повинні відповісти на питання

«хто чого вартий?», чим і виправдовується вико�

ристання терміна «соціальна вартість». Арбі�

трам потрібно виразити в загальних одиницях

результати виступів кожного спортсмена у вер�

ховій їзді, фехтуванні, стрільбі, плаванні й кро�

сі. Для порівняння показників, виражених у різ�

них натуральних одиницях (номіналу якості

«біг» відповідає множина одиниць часу; номіна�

лу «стрільба» — множина влучень у мішень;

номіналу «фехтування» — множина уколів то�

що), вводяться еквіваленти, згідно з якими

нараховуються очки кожному спортсмену. Інко�

ли рейтинг спортсмена або команди визначають

за результатами зустрічей у змаганнях упродовж

певного періоду часу, також нараховуючи очки.

Подібна процедура нарахування очків соціаль�

ної вартості може бути застосована для оціню�

вання майстерності фахівців будь�якої профе�

сії, з будь�якого різновиду занять у сфері науки,

техніки, мистецтва тощо.

В іншому випадку потрібно визначити

показник потужності множини одиниць з одна�

ковим номіналом якості, але відмінних за сту�

пенями інтенсивності якості. Стратифікована

множина структурована на страти за ступенями

якості «вертикально». Потужність такої множи�

ни не можна визначити через неспівставленість

відмінних за ступенями мір для кожної наступ�

ної страти. Тому якісно стратифікованій мно�

жині треба знайти адекватну якісно однорідну та

рівноінтенсивну множину і визначити показник

потужності останньої за допомогою деякої при�

веденої (тобто такої, що враховує ступінь яко�

сті) одиниці.

Показник потужності Nj(bj) кожної зі страт

представимо аналітично як добуток інтенсивної

величини nj = [hj(c) / n0(bj)]j , яка виражає сту�

пінь якості j"тої страти (у формі пропорції

екстенсивних величин), на екстенсивну вели�

чину nj(bj), яка виражає кількість натуральних

одиниць bj:

Nj (c) = [hj(c) / n0(bj)]j nj(bj) = nj · nj(bj)

Якщо стратифікована множина складається

з кількох «сортів» цих одиниць, то сумарна

потужність N(c) визначається сумою потужно�

стей страт Nj(c):

N(c) = S Nj(c) = S nj ·nj(bj) (**)

В економіці цим парам величин відповідають

сорт у вигляді ціни nj = [hj(c) / n0(bj)]j і кількість

товару nj(bj) кожного сорту асортименту bj для

вираження вартості сукупного продукту. В со�

ціології цим парам величин відповідають,

наприклад, інтенсивність певної соціальної

настанови і кількість осіб з різним ступенем її

вираженості для визначення потужності колек�

тивної настанови (потужності громадської

думки). У статистичному розподілі диференцій�

на функція розподілу ймовірностей випадкової

величини визначає стратифікацію якісно нерів�

ноінтенсивної множини за відповідною інтенсив�

ною властивістю ( за інтенсивністю соціальної

настанови, за статусом, авторитетом, кваліфіка�

цією тощо ), а інтегральна функція розподілу

є способом приведення такої стратифікованої

множини до якісно рівноінтенсивної множини

умовних одиниць. При цьому площа під кривою

графіка густини статистичного розподілу сукуп�

ності осіб різного статусу дорівнює їх кількості,

а площа під інтегральною кривою розподілу

дорівнює кількості умовних індивідів із най�

нижчим статусом. 

Показник потужності класифкованої та

стратифікованої множини об’єднує формули (*)

й (**):

N(c) = SS nij (aij) nij (c/aij) =
= SS nij mi (bj)nj (c/bj) = S lij nj (c/bj).

Якщо йдеться про множину товарів у магази�

ні, то nij (aij) – кількість реальних одиниць

aij товару і�го класу (асортименту) й j�ої страти

(сорту, вираженого ціною), nij (c/aij) – ціна

в грошових одиницях c одиниці товару aij,
lij = S nij mi (bj) – множина умовного товару bj,
тобто множина всього асортименту у вимірі

одного з товарів bj і nj (c/bj) – ціна товару bj.
Отже, вартість множини товарів у магазині до�

рівнює сумі добутків цін і кількості товарів кож�

ного класу (асортименту) і кожного сорту. Якщо

йдеться про визначення показника потужності

колективної думки з кількох проблем, то спо�

чатку визначають потужність думки з кожної

проблеми як добуток показників інтенсивності

думки на відповідну кількість осіб, а потім

результати сумуються за числом проблем. 

Визначення потужності множини соціаль�

них об’єктів (якісно стратифікованих колекти�

вів, стратифікованої сукупності фактів тощо)

й, отже, порівняльний аналіз різних соціологіч�

них досліджень можливі, якщо відомі методи

і процедури визначення числових значень екстен�

сивних та інтенсивних властивостей за єдиними

шкалами.

Систематика принципів, шкал і методів вимі$
рювання (див. схему). Типи та кількість шкал

визначаються типами і кількістю показників,

необхідних для вичерпної характеристики окре�

мої множини та речі як суперпозиції множин.
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Множина як клас, як порція і як страта, виді�

ляється за допомогою трьох показників: номі�

налу, кількості й ступеня інтенсивності якості.

Цим показникам відповідають три типи шкал,

притому одна шкала — номінальна та дві —

числові: кількісна (кардинальна) і порядкова

(ординальна).

Шкала довільного переліку номіналів якості

виражає склад родової множини із видових під�

множин (класів), її будемо називати номіналь�

ною, або класифікаційною; шкала екстенсивної

властивості градуюється за допомогою іменова�

них кардинальних чисел, її будемо називати

кардинальною, або кумулятивною; шкала інтен�
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ЯКІСТЬ

НОМІНАЛ

видова ознака

символи  (слова, літери, цифри)

СТУПІНЬ

інтенсивна величина

ординальні числа

КІЛЬКІСТЬ

екстенсивна величина

кардинальні числа

ШКАЛИ

КЛАСИФІКАЦІЙНА

номінальна

класифікація множини з фіксова�

ним номіналом родової якості на

підмножини (класи) за номіналами

видових якостей; ненаправлена

«горизонтальна» шкала, виражає

розщеплення родового номіналу

якості на вичерпно повний перелік

довільно розташованих видових

номіналів якостей

СТРАТИФІКАЦІЙНА

ординальна

вимірювання потенціалу в точці;

виражає потенціал як функцію

стану; характеризує якісність

множини, тобто рівноінтенсив�

них одиниць страти; «вертикаль�

на» шкала калібрується за допо�

могою реперних точок; її підтип �

рангова шкала як нерівномірна,

непрокалібрована, транзитивна

КУМУЛЯТИВНА

кардинальна

вимірювання інтервалу;

виражає кількість однорід�

них, рівноінтенсивних оди�

ниць; характеризує кумуля�

т и в н і с т ь і а д и т и в н і с т ь

вимірюваної властивості;

шкала градуюється за допо�

могою еталонної міри

ВИМІРЮВАННЯ

НОМІНАЛЬНЕ

зазначення видового номіналу яко�

сті при фіксованому номіналі родо�

вої якості

«А»

«а»    «б»    ...    «я»

ПРЯМЕ

підрахунок одиничних мір

N a множина
N

a одиниця

елементарна

( ) ( )

1( ) (

)

=

НЕПРЯМЕ

А) похідне :

обчислення індексу:

Б) опосередковане:

визначення функції:

x = f (x1 ,..., xn)

В) імперативне:

N a множина

M b множина

( ) ( )

( ) ( )

�
n =

��

N a множина

A одиниця сукупна

( ) ( )

1( ) ( )
n=

оцінювання:

N балів

об єкт1
n =

�

ранжування:

a < b < ... < w



сивної властивості градуюється за допомогою

ординальних чисел, які означають ступені

інтенсивності. Її будемо називати ординальною,

або стратифікаційною.
Звернімося до схеми, де в систематизовано�

му вигляді описано сутність екстенсивних та
інтенсивних властивостей об’єктів, наведено
типологію шкал і охарактеризовано типи вимі�
рювань. Розглянемо принципи та методи вимі�
рювання різних показників.

Визначення номіналів видових якостей дея�
кої речі, представлених у формі суперпозиції
якостей, без визначення їх кількостей — сут�
ність методу якісного аналізу. Так, хімічний
якісний аналіз дозволяє виявити склад одержа�
них у результаті хімічної реакції речовин.
Соціальний якісний аналіз деякої сукупності
осіб, скажімо, за національним або професій�
ним складом без визначення кількості відповід�
них представників, здійснюють методами клас�
ифікації, таксономії (розпізнавання образів).

Вимірювання екстенсивних величин грунту�
ється на властивості адитивності і кумулятивно�
сті (накопичуваності) одиниць множини при
лічбі. Процедура вимірювання екстенсивної
величини полягає у визначенні кратності вибра�
ної еталонної одиниці 1(а) в даній множині n(а):

n(а) / 1(а) = n .

Розмір множини дорівнює відношенню двох
кардинальних чисел n та 1 з однією і тією самою
мірою, наприклад: n = 10(а) / 1(а) = 10. 

Екстенсивні величини будемо позначати
латинськими літерами й арабськими цифрами.
Таке вимірювання будемо називати прямим.
Наприклад, довжина вимірюється за допомогою
еталонної одиниці — метра; трудовий колектив —
за допомогою стандартного працівника.

Найскладнішим випадком є вимірювання
інтенсивної величини, притому простої і ком�
плексної. Увесь арсенал математичних методів
фактично пов’язаний із завданням вимірюван�
ня інтенсивної величини, до якої незастосовне
поняття міри, як це було у випадку вимірюван�
ня екстенсивної величини. Інтенсивна величи�
на вимірюється за допомогою значень ступенів,
що задаються на шкалі реперними точками (при�
ведені Н. І. Тюріним у книзі з метрології [13]
поняття «еталон одиниці довжини» (§ 31) і «ета�
лон одиниці температури» (§ 35) мають зовсім
різний смисл: у першому випадку йдеться про
еталон як про міру, а у другому — як про реперну
точку, скажімо, кипіння води, танення льоду).

Сутність інтенсивної величини містить у собі
відношення мір (мірил), які, «скорочуючись»,
перетворюють це відношення мір на безмірну
величину — ступінь. Вимірювання ступеня —
числового значення інтенсивної величини — зво�
диться до вимірювання відношення двох (або

більше) екстенсивних величин, і таке вимірю�
вання будемо називати похідним. Швидкість
руху, густина речовини або населення – прикла�
ди інтенсивних величин у формі похідних.

Якщо інтенсивну величину неможливо ви�

значити у формі індексу, позаяк у ньому не мо�

жуть бути незалежно вимірені значення екстен�

сивних величин у чисельнику та знаменнику,

тоді йдуть шляхом пошуку функціонального

зв’язку її з деякою екстенсивною величиною,

наприклад, температури (інтенсивної величи�

ни) — за видовженням стовпчика ртуті (екстен�

сивної величини).

Вимірювання інтенсивної величини за допо�

могою обчислення функції при підстановці

екстенсивного аргументу, визначеного в резуль�

таті прямого вимірювання, назвемо опосеред�

кованим.

Методи статистичного аналізу за допомогою

рівнянь регресійного і факторного аналізів або

конструкції формул індексів дозволяють уста�

новлювати між екстенсивними й інтенсивни�

ми величинами статистичні, а не суто функціо�

нальні зв’язки.

Якщо невідомі ні явний вираз інтенсивної

величини в формі індексу, ні функціональний

зв’язок її з екстенсивною величиною, то вимі�

рювання інтенсивної величини полягає в оці�

нюванні її значення експертами на заздалегідь

прокаліброваній шкалі за допомогою реперних

точок. У противному разі — за відсутності такої

калібровки — вимірювання інтенсивної вели�

чини здійснюється експертами за допомогою

операції ранжування об’єктів за ступенями ін�

тенсивності вздовж шкали. Вимірювання інтен�

сивних величин за допомогою методів експерт�

ного оцінювання назвемо імперативним.
Вимірювання соціальних інтенсивних власти�

востей, таких, як авторитет, статус, кваліфікація,

соціальна настанова, освіта, подібне до вимірю�

вання фізичних інтенсивних властивостей, таких , як

густина, температура, концентрація, твердість.

Усі ці показники виражають ступінь інтенсивно�

сті якості на ординальних шкалах: явно — про�

порцією кардинальних чисел (густина, темпера�

тура) або неявно (твердість, переконаність,

статус, соціальна настанова), але в обох випад�

ках — це показники порядка, які відображають

стратифікацію об’єктів за ступенями якості.

Йшлося про вимірювання одиничних інтен�

сивних показників, однак у процесі пізнання,

принаймні соціальних явищ, слід розкрити сут�

ність комплексних інтенсивних показників

(статус, освіта, кваліфікація [14], якість продук�

ції) тощо. Завдання побудови комплексного
показника полягає в представленні його комбі�

нацією одиничних інтенсивних показників і ви�

значенні їх вагових коефіцієнтів. Це завдання
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називають також завданням багатомірного шка"
лювання.

В економіці та соціології розвинені методи

побудови комплексних показників на базі оди�

ничних. Для визначення їх вагових коефіцієнтів

використовують методи експертних оцінок, а та�

кож статистичні методи, наприклад, множинної
регресії і факторного аналізу. Так, комплексна

соціальна настанова особистості може бути

представлена лінійною комбінацією соціальних

настанов на соціальні цінності, кожна з яких

(настанов), у свою чергу, може бути функціо�

нально представлена комплексом екстенсивних

величин, які є множинами вербальних та акту�

альних фактів, що стосуються засвоєння цих

цінностей.

Наголосимо, що порівняльний аналіз дослі�

джуваних явищ будь�якої природи здійснюєть�

ся тільки за допомогою показника потужності
класифікованої і стратифікованої множини в
умовних одиницях.

Підсумовуючи результати розробки теорії

вимірювання, наведемо вислів видатного мате�

матика А. Лебега про окреслене ним завдання

перед наукою: «...потрібно б створити таку тео�

рію, яка могла б прикладатись одночасно до

об’ємів, до температури, до апетиту, до держав�

ного бюджету, до родючості грунту, до розуму, до

рівня води в Сені, до здивування й т.д. і, зокре�

ма, до величини числа, яке вимірює величину»

[15, с. 154]. Вважаємо, що теорія кваліметрії за�

довольняє висловлені А. Лебегом вимоги.
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У статті досліджуються проблеми теорії
і практики, досвіду та перспектив профільного
навчання

Ключові слова: профільне навчання, теорія,

практика, досвід, проблеми, перспективи.

В статье исследуются проблемы теории
и практики, опыта и перспектив профильного
обучения.

Ключевые слова: профильное обучение, тео�

рия, практика, опыт, проблемы, перспективы.

Problems of the theory and practice, experience and
prospects of profile training are investigated.

Key words: profile training, the theory, practice,

experience, problems, prospects.

Профільне навчання в старшій школі — один

із найважливіших компонентів модернізації

загальної середньої освіти, одна з найбільш жит�

тєздатних освітніх реформ. У цієї ідеї, мабуть,

нема опонентів, адже практико�орієнтоване

навчання постало на часі. Профілізація потрібна

для забезпечення індивідуальних потреб школя�

рів, які виявляють підвищений інтерес до окре�

мих предметів, і для професійного самовизна�

чення, до успішної соціалізації, полегшення

адаптації до самостійного життя, подолання

інфантилізму підлітків, виховання відповідаль�

ності за прийняття рішень.

Сьогодні вже не виникає питання, чи потріб�

не профільне навчання, а актуальніше інше —

навіщо воно потрібне. Чи виконує воно належ�

ним чином ту місію, яку на нього покладено, чи

завжди досягає своїх цілей? Чи не перетворю�

ється воно на квазіпрофільне?

Теорія і практика профільного навчання
У Національній доктрині розвитку освіти

в Україні йдеться про профілізацію як про один

із шляхів забезпечення рівного доступу дітей до

освіти. Проте, як відомо, сільська школа не має

умов таких, як міська. (Нагадаємо, що частка

сільських і містечкових шкіл становить більше

половини від загального числа освітніх установ

України). У сільських регіонах немає належної

інфраструктури, яка могла б задовольнити

запити кожної дитини. Сільські школи в основ�

ному малокомплектні і тому однопрофільні,

тобто фактично учень позбавлений можливості

вибирати профіль, який йому до вподоби. Отже,

на практиці йдеться про профільну школу як

навчальний заклад, а не про профільну освіту

кожного учня. Таким чином, виходить, що ре�

гіональний принцип у профільній освіті в дано�

му випадку спрацьовує краще, ніж принцип

індивідуалізації навчання.

Ми покладаємо надію, що в цьому плані зміни

на краще настануть у зв’язку із широким впрова�

дженням дистанційної освіти (що також пробле�

матично у зв’язку з нестачею комп’ютерів і відпо�

відного кадрового забезпечення), але наразі стан

проблеми на практиці не відповідає теорії.

Аналогічну невідповідність спостерігаємо

і в ступені профілізації шкіл. За словником

С. І. Ожегова, «профіль» трактується як «на�

вчальний ухил». Однак напрям і ступінь цього

«ухилу» настільки різний, що пересічному гро�

мадянину, дитина якого навчається в профіль�

ному класі, незрозуміло, що до чого і яку школу

треба вважати справжньопрофільною, а яку —

ні [1]. Одні профільні школи мають яскраво

виражений академічний підхід до змісту освіти,

мають знаннєву спрямованість, вилучаючи заз�

вичай діяльнісний аспект, і готують дітей до

вступу до вищого навчального закладу певного

фахового спрямування. Такі школи найчастіше

елітні. Вони створюються на базі вищих нав�

чальних закладів (ВНЗ) і спрямовані на чітко

окреслену спеціалізацію. Другі — беруть дітей

без відбору, втягуючи їх у навчальну діяльність

(діяльнісний підхід), реалізуючи концепцію про�

фільної освіти, але в локальному масштабі. Вони

також орієнтують дітей до вступу до ВНЗ. Ця

модель профільної школи передбачає мережеву

взаємодію між різними освітніми установами

(ПТУ, навчальними центрами, підприємствами,
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різними формами додаткової освіти, коледжа�

ми) і виконує роль ресурсного центру, кооперує

діяльність школи з підготовки профільних

предметів і спецкурсів з іншими установами,

залучаючи фахівців з інших організацій. Треті —

в основному сільські однопрофільні школи.

Враховуючи, що профілізація неможлива без

профорієнтації, систему профільної освіти

будують на місцевому, регіональному рівнях,

виходячи з природно�кліматичних і економіч�

них умов території. Такі школи намагаються за

рахунок годин курсів за вибором дати випу�

скникам ще й певну спеціальність, виходячи

з потреб та можливостей регіону. Кожен із цих

типів шкіл має право на існування, от тільки

в цьому питанні (визначенні типів профільних

шкіл) практика пішла попереду теорії. У проце�

сі переходу від теоретичної моделі до норматив�

ної відбувається звернення до практики, яка

здійснюється з метою оцінки цієї моделі і її

корегування. Тут реальність надто відрізняється

від створеного концепцією профільного на�

вчання. Зміст освіти учні змушені вибирати між

справжніми інтересами та предметами для оці�

нок, і тому вони раніше за всіх визначили свої

переваги, поділяючи профільні предмети на три

категорії: знання, необхідні для життя; необхід�

ні для підсумкової атестації; необхідні для всту�

пу до ВНЗ; не потрібні навіть у школі [2].

Як відомо, профільна школа передбачає прак�

тичну спрямованість освіти, подолання відірва�

ності знань від реального життя, посилення при�

кладного аспекту знань, необхідність вивчення

предмета у тісному зв’язку з потребами практи�

ки, науки і техніки, тобто вміння учнів застосо�

вувати знання на практиці. Проте неодноразові

перевірки знань засвідчують що на практиці

значній частині учнів нема чого застосовувати.

Причину цього вбачаємо не лише в недоско�

налих технологіях навчання, низькому фахово�

му рівні вчителів, лінощах учнів, а, перш за все,

у структурній побудові змісту навчання. Струк�

турування змісту сьогодні ускладнюється через

великий надлишок інформації (не збагнути

критерії її відбору), за значної кількості застарі�

лих відомостей, невідповідності системи про�

фільної освіти сучасним вимогам [3]. Конкрет�

ний матеріал у багатьох випадках не вписується

в систему знань, тому великий обсяг інформації

учень не в змозі усвідомити. Це відбувається за

браком фундаментальних знань у структурі змі�

сту профільного навчання. З методологічних

позицій зміст повинен мати три рівноправні ком�

поненти: фундаментальність (передачу знань),

гуманістичну орієнтацію (виховання), практич�

ну (прикладну) спрямованість (розвиток умінь).

Цілісність змісту досягається лише при дина�

мічному балансі всіх складових цієї тріади [4].

З позицій системного підходу фундамен�

тальність освіти характеризується цілісністю,

взаємопов’язаністю, взаємодією елементів,

наявністю системоутворюючих стрижнів, ге�

нералізацією знань. Цілісність знань відіграє

в шкільному змісті освіти провідну роль, бо вона

слугує науковою основою наступної практичної

діяльності випускника. У «боротьбі» з переван�

таженням учнів із змісту було «викинуто»

важливі ланки, що тримали ланцюг цілісним. Це

негативно позначилось на предметах природни�

чо�математичного напрямку, знання з яких є

фундаментальними. Фундаментальні — це знан�

ня стрижневі, системоутворюючі, методологіч�

но значущі. На відміну від конкретних знань і

фактів, вони змінюються порівняно повільно,

«живуть» довго, і це дозволяє знанням зберігати

свою значущість протягом середнього терміну

трудового стажу випускника. Вироблені на їх

основі вміння думати, самостійно добувати

знання дозволять випускнику за необхідності змі�

нити спеціальність або навіть професію.

Стрижневі поняття в ряді наукових галузей

практично не змінюються, тому їх називають

інваріантними. За допомогою виділення інварі�

антів уникають перевантаження програм. При

цьому інформаційна ємність навіть підвищуєть�

ся, бо засвоєння інваріантів як системоутворю�

ючих компонентів дозволяє учням самостійно

їх здобувати, до того ж, не лише ті знання, які

відомі тепер, а й нові. Виділення загальних

принципів і провідних понять дозволяє на них,

як на стрижнях, створити скелет будь�якого

предмета. Фундаментальні поняття виконують

роль «упорядників» знань.

Саме фундаментальна освіта сприяє підго�

товці випускників, здатних на основі здобутих

знань діяти відповідно методам здобуття фунда�

ментальних знань, самостійно знаходити і прий�

мати відповідальні рішення в критичних, стре�

сових ситуаціях при стиканні із складними

природними чи соціальними проблемами [4].

Отже, еталонною може бути тільки фунда�

ментальна наукова освіта, головна мета якої —

поширення наукового знання як невід’ємної

частини світової культури. Саме фундаменталь�

ні знання дозволяють формувати загальнонав�

чальні вміння, з якими школярі стикаються під

час вивчення природничих предметів (аналізу�

вати результати експерименту, висловлювати

гіпотези, робити умовисновки тощо).

Тож чи зорієнтоване профільне навчання на

фундаменталізацію знань? Чи забезпечені меха�

нізми його реалізації і чи створені для цього

умови? Проголошена в недавньому минулому

стратегія «гуманітаризації освіти» відбувалась за

рахунок «витискання» предметів природничого

циклу і механічного заміщення їх гуманітарни�
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ми предметами. Сподівання від цієї стратегії

були розраховані на зростання духовності моло�

ді, а натомість духовність не зросла, але зросло

природниче невігластво. На жаль, «гуманітари�

зація школи» на практиці обмежилась лише

скороченням обсягу природничо�математичної

підготовки — тієї складової, яка в час суцільної

інформатизації і користування комп’ютером

саме тепер потрібна і має стати фундаментом

шкільної освіти.

Бездумна гуманітаризація освіти посилила

протиріччя між рівнем суспільної свідомості та

рівнем розвитку техногенної цивілізації, і як

результат — до виховання покоління із серед�

ньовічними уявленнями про навколишній світ

(за результатами анкетування учні класів гума�

нітарного профілю вважають, що не треба вчити

хімію навіть на базовому рівні, адже на упаков�

ках продуктів побутової хімії є інструкції щодо

їх використання). Тобто майже за Д. І. Фонвізі�

ним: навіщо географію вчити, якщо є візник.

Або ще приклад: 26,3% студентів�гуманітаріїв

вважають, що Сонце обертається навколо

Землі, а Місяць один оберт навколо Землі здій�

снює за добу тощо) [5, 6].

Якість природничо�математичної підготовки

випускників різко знизилась. За останні при�

близно 40 років кількість годин хімії в загально�

освітніх класах зменшилась вдвічі, а фізики

і астрономії — втричі. А між тим, з відновленням

роботи заводів з’являються потреби в інженерах

(мода на юридичні та економічні спеціальності

минає), праця набуває все більш інтелектуаль�

них форм (управління прецизійними верстата�

ми, складними автоматами, комп’ютерами). Це

вимагає ефективної природничо�математичної

підготовки школярів. За висловом ректора МДУ

В. А. Садовничого, «країна, яка хотіла б адекват�

но відповідати на серйозні виклики часу, повин�

на спиратись, у першу чергу, на хорошу матема�

тичну і природничу освіту, інакше немає в цієї

країни майбутнього» [6].

Згідно з Концепцією загальноосвітньої 12�річ�

ної школи, на Україні діти навчатимуться як

у країнах Заходу 12 років, тобто на рік довше,

ніж у Росії. Тож є можливість за рахунок подов�

ження терміну навчання зробити акцент на

посиленні фундаментальності знань, розробити

механізм та умови їх реалізації. Адже мета фун�

даментальної освіти — сформувати в учня нау�

ковий світогляд. У Концепції профільної освіти

акцент зроблено не на світоглядній культурній

моделі, а на практико�прагматичній. У нав�

чальних планах і програмах профільних шкіл

профільність повинна оптимально поєднува�

тись з фундаментальністю освіти [7].

За Концепцією профільного навчання, у стар�

шій школі визначено п’ять основних напрямів

профільного навчання: природничо�матема�

тичний, технологічний, художньо�естетичний,

спортивний, суспільно�гуманітарний. Проте

всупереч цій концепції в типових планах загаль�

ноосвітніх шкіл з’явився ще один самостійний

напрям — філологічний, який за своєю суттю

спеціалісти МО України виокремили від сус�

пільно�гуманітарного. Що це як не відлуння

стратегії гуманітаризації? Не можна вирішувати

завдання гуманітаризації за рахунок зниження

фундаментальності освіти. Водночас завдання

для письмової атестації в 11�х класах (математи�

ка, мова і література) даються для всіх профілів

однакові. Це непродумане рішення, що межує

з міфологією, досі не змінено. При такому під�

ході втрачається сенс профілізації.

Зменшення обсягу змісту фундаментальних

предметів (зникла астрономія взагалі як окре�

мий предмет та зменшилась кількість годин на

вивчення решти природничих предметів) і вод�

ночас мала кількість профілів природничо�ма�

тематичного напряму призведе до негативної

динаміки цінностей молоді, хоча аксіологічному

аспекту знань нині приділяється велика увага.

Вектор розвитку профільної освіти має бути
такий: профілізація дає позитивні результати
тільки в єдності з профорієнтацією і можлива 
у поєднанні з фундаментальністю знань та з ура"
хуванням вітчизняного культурно"історичного
досвіду. [7]. Якість освіти є умовою стійкого роз�

витку соціуму, що являє собою баланс трьох

компонентів: природи, суспільства і економіки.

Концепція стійкого розвитку передбачає коево�

люцію людини і природи з турботою про умови

життя майбутніх поколінь.

Важливою умовою успіху профільного на�

вчання є допрофільна підготовка, адже це дві

складові одного процесу: самовизначення осо�

бистості у виборі напрямку в освіті й у профе�

сійній діяльності. Основна мета допрофільної

підготовки — формування у дітей готовності

робити свідомий вибір подальшого профілю

навчання. Теоретично учні повинні об’єктивно

оцінити свої здібності до різних навчальних

предметів, обрати профіль, який їм найбільш до

вподоби, бути готовими до здобуття подальшої

освіти. На практиці ж ми спостерігаємо, що

в ряді шкіл допрофільна підготовка взагалі не

ведеться. Тому й така велика частка (50% учнів)

помилкового вибору. Якщо за типовими на�

вчальними планами загальноосвітніх навчаль�

них закладів для основної та старшої школи

у старшій школі відводяться години на профіль�

ні предмети і курси за вибором, то в основній

школі годин на допрофільну підготовку не

дається. Отже, адміністрація шкіл на свій розсуд

вирішує, як проводити роботу для полегшення

вибору профілю дев’ятикласниками і чи взагалі
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її проводити; чи розподілити учнів в 10�х класах

за трьома основними напрямками (фізико�ма�

тематичний, природничий, гуманітарний) за�

лежно від їхніх успіхів у навчанні, а не від їхньо�

го бажання. Тобто теорія профільного навчання

і практика зазвичай не збігаються.

Деякі педагоги�практики вважають, що про�

філізацію навчання треба розпочинати значно

раніше, ніж пропонує концепція, а саме з 1�го

класу [2]. Дійсно, сьогодні спостерігається зни�

ження нижньої межі періоду професійного

дорослішання та підвищення верхньої межі віку

вступу на ринок праці для професій, що вимага�

ють високої кваліфікації [8].

Ключовою ланкою профільного навчання

є матеріально�технічне і кадрове забезпечення

профільних шкіл. В них повинна бути хороша та

багата «начинка»: література, комп’ютери, прог�

рамні продукти, навчальна наочність, облад�

нання уроку, реактиви і матеріали тощо. Але

теоретично продекларувати профільне навчан�

ня замало. Профільною школа не стає після

зміни вивіски, в ній повинні бути кадри, що

забезпечують профільне навчання, відповідна

матеріальна база, яка здатна забезпечити реалі�

зацію експериментальної частини програми

(прилади, обладнання, реактиви), науково�ме�

тодичне забезпечення.

На організацію та утримання таких закладів

освіти потрібні інші розрахунки коштів порів�

няно з початковою чи основною школою.

Враховуючи, що нині дисциплінарно�знаннєва

і примусово�нормативна парадигма змінились

особистісно�орієнтованою, то кадри для про�

фільного навчання також мають бути особливі.

Це повинні бути фахівці високого ґатунку, які

слідкують за новинками літератури і методики.

Адже час, в якому ми живемо, характеризується

потужним інформаційним вибухом: кожне де�

сятиліття обсяг інформації подвоюється і кожні

сім років поновлюється на 50%. Зміст загальної

середньої освіти, що склався в минулому століт�

ті вже не відповідає потребам сучасного життя.

Отже, теоретично вчитель профільного класу

має бути ознайомлений з новою інформацією.

А практично, коли йому слідкувати за новин�

ками науки, якщо працюючи на одну ставку

(18 годин), він (як приклад взято вчителя фізи�

ки) має в навантаженні 5�8 класів (профільні,

безпрофільні, класи нефізичного профілю), що

працюють за різними програмами. Він навчає

близько 300 учнів, має 5�6 підготовок до уроків

на тиждень та ще безоплатно перевіряє зошити.

Щоб прогодувати сім’ю, вчитель змушений

працювати на 1,5�2 ставки. Навіть дуже старан�

но працюючий вчитель не в змозі дати глибокі

і якісні знання, працюючи в такому антигуман�

ному режимі [6]. Відповідні прогалини у знан�

нях батьки змушені ліквідовувати власним кош�

том (платні курси, репетиторство).

Отже, висновок: учитель профільного класу

повинен мати менше годинне навантаження,

і зарплатня його має бути суттєво іншою. Це

теоретично, а практично поки що для профіль�

них класів беремо вчителів за Д. І. Фонвізіним

«числом побільше, ціною подешевше». На сьо�

годні педагогів, готових до роботи у профільній

школі, обмаль (на думку самих учителів — 28%),

якщо не брати до уваги вчителів декількох на�

вчальних закладів, досвід яких з профільного

навчання вивчається як перспективний. Ситуа�

ція ускладнюється тим, що на практиці підго�

товку таких спеціалістів ще не розпочав жоден

педагогічний навчальний заклад. Більш того,

питання про включення до навчальних планів

педагогічних вищих навчальних закладів до

переліку спеціальностей спеціальності «педагог

профільної школи» навіть не ініціюється.

Система післядипломної освіти також не може

швидко зняти проблему перепідготовки кадрів

з профільного навчання. Мабуть, тому, що до

такого педагога висуваються високі вимоги: він

повинен бути не просто спеціалістом високого

рівня, що відповідає профілю і спеціалізації

своєї діяльності, володіти технікою експеримен�

ту, але й вільно орієнтуватись у педагогічних та

психологічних проблемах, додержуватись варіа�

тивності змісту освіти, вміти проектувати інди�

відуальні освітні траєкторії учнів, формувати

компетенції, необхідні для продовження освіти

у відповідній сфері майбутньої професійної

діяльності, володіти здатністю і готовністю вво�

дити в освітній процес інтерактивні, діяльнісні

компоненти, включати проектно�дослідницькі

та комунікативні методи, мати розвинений інте�

рес до інноваційних процесів у педагогіці, зага�

лом творчий підхід до розв’язання завдань [9].

Окрім зазначеного, необхідною умовою ефек�

тивного профілювання старшої школи є забезпе�

чення науково�методичного супроводу освітньо�

го процесу в ній. Натомість навіть підручників

майже з усіх предметів для профільних класів

ще немає. На їх створення зазвичай потрібно

5�7 років [2]. Отже, на практиці вчителі мусять

або існуючі підручники пристосовувати до про�

фільних курсів, або подавати учням інформацію,

якої нема в чинних підручниках. Це непомірно

ускладнює процес переходу на профільне на�

вчання, адже підручник — основна навчальна

книга учнів. І хоча підручник — не єдине джере�

ло інформації, проте, по�перше, основне, а, по�

друге, на пошуки додаткової інформації потрібен

час. Відповідно ґрунтовних методичних розро�

бок щодо викладання профільних предметів

також немає, є лише статті, які стосуються мето�

дики вивчення окремих тем. 
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А між тим, у профільних класах починають

застосовуватись нові, частково «вузівські» техно�

логії з метою безадаптаційного переходу до форм

навчання, що застосовуються у ВНЗ. За даними

РАО, 52,6% школярів вважають за необхідне змі�

нити форму уроку як основну [7]. При вивченні

профільних предметів у профільних школах

частіше, ніж у непрофільних, використовуються

лекції і семінари, як основна частина організа�

ційної структури школи. Ускладнення змісту

профільних предметів ставить вчителя перед

необхідністю застосування лекції. А в режимі

семінару школярі оволодівають прийомами

полілогу, діалогу, правилами ведення дискусії

тощо. Окрім класичної лекції і семінару, є чима�

ло споріднених форм: конференції, ділові ігри,

захист проектів. Способи навчання в сучасній

профільній школі наближаються до дослідниць�

ких методів здобуття знань. У профільних класах

все частіше застосовуються науково�практичні

експедиції (етнографічні, геологічні тощо), на�

вчання за індивідуальними проблемно�пізна�

вальними програмами (хоча й незрозуміло, як

оплачувати вчителю таку індивідуалізацію) для

особливо вмотивованих та обдарованих учнів.

Дослідницькі завдання привабливі для молоді

тим, що дозволяють оволодівати методами роз�

в’язання наукових завдань, розвивають само�

стійність. А орієнтація на самостійність передба�

чає розвиток в учнів рефлексії. Рефлексія — це

не згадування головного з навчального матеріалу

чи формулювання висновків, а осмислення спо�

собів діяльності, виділення її змістових особли�

востей. Форми освітньої рефлексії можуть бути

різні: усне обговорення, письмове анкетування,

графічне зображення змін, аналіз труднощів.

Проте на практиці нові технології застосовує

лише частина вчителів профільних класів, біль�

шість працює за традиційними методиками.

У процесі розробки теоретичних основ про�

філізації і в подальшому складанні типових нав�

чальних планів для профільних класів не врахо�

вана можливість безболісного переходу учня від

одного профілю до іншого в тих випадках, коли

учень зрозумів, що зробив неправильний вибір.

Інваріантне ядро є у програмах усіх профілів,

але спостерігається тенденція до його скорочен�

ня, та й ставлення до непрофільних предметів

зверхнє. Перехід учня з одного профілю до

іншого виявляється практично неможливим. То

чи потрібна така профілізація?

Профільну освіту мають одержувати ті і тіль�

ки ті учні, які наприкінці 9�го класу визначи�

лись із профільним і професійним вибором, але

ні в якому разі не за рахунок зниження якості

навчання, щоб не знизити загальнокультурний

рівень випускника. Отже, скорочувати іваріант�

не ядро змісту освіти не можна. Документ, що

підтверджує середню освіту повинен надавати

можливість конкурсного вступу до будь�якого

ВНЗ, а от обсяг знань у випускників шкіл різних

профілів — різний. Учень не повинен страж�

дати за неправильний вибір, тим більше, що

в помилковому виборі буває провина не учня,

а школи з причини поганої допрофільної підго�

товки. Вищі ж навчальні заклади надають пере�

вагу випускникам «свого» профілю [10].

Таким чином, профільне навчання в Україні —

незворотний процес, необхідність його визнано

у всьому світі. Адже сенс життя кожної людини

полягає у найбільш повній життєвій самореалі�

зації, що має принести користь суспільству

і самій людині. Проблема в ідеї профільного

навчання полягає у неузгодженості теоретичних

пошуків і реалій сьогоденної освітньої парадиг�

ми. Ми плануємо чудові реформи, а одержуємо

результати навіть гірші, ніж «як завжди». Образ�

но кажучи, на папері в проекті у нас автомобіль,

а після збирання деталей — ґринджоли. Сьогод�

ні профільне навчання зависло між проголоше�

ними цілями і реаліями практики. Для виходу із

цієї ситуації необхідно узгодження дій науков�

ців (більше прогресивності і гнучкості) та вчи�

телів�практиків (старанність і досвід).

Досвід, проблеми та перспективи 
профільного навчання

Важливим чинником іноваційного розвитку

держави є модернізація системи освіти у напря�

мі підготовки конкурентоспроможної особис�

тості, здатної до сприйняття євроінтеграційних

процесів, до функціонування у глобальних

соціокультурних перетвореннях. Тож актуаль�

ним завданням сьогодення в галузі освіти є під�

готовка людини, здатної творити і сприймати

зміни, нововведення, налаштованої на набуття

ціннісно значущих компетенцій, необхідних їй

спочатку для самовизначення у виборі профілю

навчання, а потім і професійного самовизна�

чення [11].

Який же сьогодні стан справ у підготовці до

профільного навчання, на яке через три роки

буде здійснено масовий перехід згідно з Кон�

цепцією профільного навчання в старшій шко�

лі та наказом МОН України №145 від 9.03.05р.

про типові навчальні плани для профільних

шкіл [12,13].

Отже, типові навчальні плани загально�

освітніх навчальних закладів за рівнями змісту

та профілями навчання розроблено. Виокрем�

лено напрями навчання, що включають кілька

профілів. Зокрема, природничо�математичний

напрям включає фізико�математичний, мате�

матичний, фізичний, екологічний, біолого�хі�

мічний, біолого�фізичний, біолого�географіч�

ний, біотехнологічний, хіміко�технологічний,
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фізико�хімічний, агрохімічний профілі. У свою

чергу суспільно�гуманітарний напрям навчан�

ня поділяється на профілі: історичний, право�

вий, філософський, економічний. У філологіч�

ному ж напрямі диференціюють профілі:

української філології, іноземної філології,

історико�філологічний. У технологічному на�

прямі розрізняють технологічний та інформа�

ційно�технологічний профілі. А от художньо�

естетичний та спортивний напрями мають

відповідно по одному однойменному профілю.

Для кожного профілю зазначено кількість

годин на профільні і непрофільні предмети,

вказано додатковий час на поглиблене вивчен�

ня предметів — введення спецкурсів та факуль�

тативів (8�12% часу від загальнонавчального

навантаження учнів). Із варіантів профільного

навчання сьогодні відомі такі:

1. Багатопрофільний навчальний заклад

(ліцей, гімназія), що має кілька напрямів про�

філізації (наприклад природничо�математич�

ний, художньо�естетичний тощо).

2. Однопрофільні старші школи (10�12�і кла�

си) в місцевостях з малою наповнюваністю кла�

сів, де учнів 10�12�х класів готують за одним

профілем.

3. Мережева взаємодія шкіл. За такого варі�

анта учні можуть відвідувати спецкурси за

межами школи або дистанційно. В цьому

випадку виникають певні фінансові ускладнен�

ня, які треба розв’язувати через управління

освіти.

4. Профільне навчання за індивідуальними

навчальними планами учнів. У цьому випадку

найчастіше прийнятним є «метод проектів» як

варіативна модель профілювання. Він стиму�

лює інтерес школярів до певних проблем, що

передбачає оволодіння певною сумою знань

і допомагає побачити їх практичну цінність.

Цей метод передбачає (за Н. Шиян) етапи:

пошуковий, аналітичний, практичний, презен�

таційний, контролюючий і має на меті організа�

цію дослідницької творчої діяльності учнів,

використання методів самостійної пізнавальної

роботи, сприяння розвитку інтелектуальної

активності [14]. Цей варіант профільного на�

вчання ще мало поширений в Україні.

Отже, директивні документи є, та чи готові

ми до масового переходу на профільне навчан�

ня як найбільш нагальне? Адже у більшості

країн зарубіжжя основним принципом побудо�

ви старшої школи є профільна диференціація,

яка передбачає професійно орієнтоване вивчен�

ня циклу відповідних профілю предметів, що

дає можливість учням поглибити знання в обра�

ній сфері. Тож сьогодні до найбільш перспек�

тивних завдань дидактики належать: а) кон�

струювання змісту навчального предмета,

спрямоване на реалізацію його варіативності;

б) комплекс проблем диференціації навчання (у

тому числі профільної — авт.). Остаточної нау�

кової теорії щодо диференціації навчання в світі

досі немає, спроба вдосконалення систем дифе�

ренційованого навчання ведеться методом проб

і помилок. Тому необхідні фундаментальні до�

слідження цієї проблематики [15].

Провідне місце в реалізації програм профіль�

ного навчання належить підготовці вчителя.

Для профільної школи потрібен учитель —

генератор ідей, людина творча, у якої високий

інтелект. Він має бути мудрим (не актуальним

знанням, а потенцією розуму), науково�компе�

тентним, виявляти інтерес до розробки і реалі�

зації нових навчальних програм, володіти пси�

хологічними знаннями, культурою спілкування.

Вчитель профільних класів повинен бути орга�

нізатором навчальної, пошукової роботи, кон�

сультантом, наставником, мати хорошу фахову

та методичну підготовку, вміти зацікавити дітей

обраним предметом. Тож підготовка такого вчи�

теля становить проблему для успішної реалізації

профільного навчання.

До параметрів оцінки і самооцінки профе�

сійної компетентності вчителя профільної

школи можна віднести: здатність діяти на осно�

ві отриманих знань, знати основні документи

про школу і зокрема про профільне навчання,

засвоїти методологічні основи особистісно орі�

єнтованого навчання, володіти змістом фахово�

го предмета на високому рівні, методикою орга�

нізації проектної діяльності учнів, методикою

пошукового та наукового експерименту з пред�

мета викладання. Окрім того, вчитель профіль�

ного предмета має вміти розробляти елективні

курси і забезпечити їх ефективне функціону�

вання, вдало використовувати всю багатоманіт�

ність форм діяльності учнів (проектні, індивіду�

альні, групові), вміло організовувати самостійну

роботу з різними джерелами інформації та база�

ми даних. Додатково до традиційних викори�

стовувати нові види, форми, методи і засоби

визначення динаміки просування учнів у нав�

чальному процесі, враховувати їхнє індивіду�

альне зростання. Він повинен будувати логіку

викладання предмета, виходячи із запитів часу,

потреб і можливостей учнів, потенцій їхнього

розвитку. Вміти діагностувати, контролювати та

прогнозувати ситуації розвитку стосунків у ко�

лективі, визначати труднощі, аналізувати їх

причини і відшукувати шляхи їх виправлення.

Знатися на сучасних технологіях навчання, що

формують практичні навички збору, аналізу

інформації, стимулювання самостійної прак�

тичної роботи учнів, формувати відповідальний

вибір рішення та самооцінку якості результатів.

Сучасний учитель профільного навчання пови�
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нен уміти користуватись комп’ютером і вико�

ристовувати можливості інформаційних техно�

логій для відкритої освіти (Інтернет, Інтел).

Він має забезпечити практичну орієнтацію

освіти, забезпечити формування компетентно�

стей учнів (інтелектуальної, комунікативної,

пізнавальної, інформаційної тощо), сприяти

їхньому професійному самовизначенню. Якщо

вчитель профільної дисципліни ще й класний

керівник, то як вихователь він повинен володіти

комунікабельністю, конгруентністю, емпатич�

ним розумінням, фасилітаційними здібностя�

ми, вміти знаходити контакт з дітьми. Відповід�

но він має виховувати в учнів комплекс

позитивних загальнолюдських якостей і еле�

ментів загальнолюдської культури, які визнача�

ють поведінку людини в суспільстві. Анкетування

вчителів курсів підвищення кваліфікації за да�

ними критеріями засвідчило, що, хоча 74% вчи�

телів усвідомлюють актуальність введення про�

фільного навчання, лише 28% з них, за їхньою

власною думкою, здатні працювати в профіль�

ній школі, а 90% не знають, які нові вміння

повинен мати вчитель профільної школи порів�

няно з учителем непрофільної. Тобто навіть за

самооцінкою опитаних учителів основна маса їх

не готова до роботи в профільній школі.

Аналіз програм педуніверситетів та аналіз

освітньо�кваліфікаційних характеристик випу�

скників кількох вищих навчальних закладів

України (за даними О. Онаць) свідчить, що в цих

державних документах компетентність учителя

як здатність діяти на основі отриманих знань

розглядається з кількох позицій: як готовність

майбутнього вчителя виконувати свої професій�

ні обов’язки, як обізнаність молодого вчителя

в педагогічній галузі. Тобто дуже загально, нічо�

го не згадується про його готовність до роботи

з профільного навчання, про поглиблену фахо�

ву підготовку. Такий самий висновок можна

зробити і з аналізу додатків до освітньо�кваліфі�

каційних характеристик, а також навчальних

планів педуніверситетів [16]. Тобто підготовці

студентів до профільного навчання не приді�

ляється належної уваги. Не розглядається як

компонент компетентності вчителя необхід�

ність профорієнтаційної роботи і допомоги

учням у виборі профілю навчання. Звідси також

виникає проблема підготовки до профільного

навчання старшокласників.

Приєднання України до Болонського проце�

су змінює підходи до формування змісту вищої

освіти педагогічних працівників. Це вимагає

підготовки фахівців з належним рівнем профе�

сійної компетентності для роботи в спеціалізо�

ваних школах, ліцеях, гімназіях. В елітних нав�

чальних закладах учитель має бути фахівцем

вищого гатунку у викладанні профільних пред�

метів, веденні спецкурсів, тобто бути готовим

до роботи у профільних класах, бути не лише

носієм знань, а й провідником на шляху здобут�

тя учнями освіти, порадником у правильному

виборі профілю навчання.

Набуття досвіду молодими вчителями після

закінчення університету триває 1–4 роки,

а потім процес підвищення категорії супровод�

жується відвідуванням курсів у структурі інсти�

тутів післядипломної освіти педагогічних

працівників. Проте і в системі інститутів після�

дипломної освіти недостатньо уваги приді�

ляється підготовці до профільного навчання, на

яке в основній своїй масі школи переходять уже

через три роки. Тому й виявлено (за даними

Л. П. Пуховської), що причинами незадоволен�

ня слухачів курсів були названі: «низький про�

фесійний рівень викладання», «недостатня

практична орієнтованість», «відсутність зв’язку

між теорією і практикою». Завдання інтеграції

педагогічної освіти України у світовий та євро�

пейський освітній простір вимагає нових орга�

нізаційних умов і заходів щодо поширення кра�

щого зарубіжного досвіду, в тому числі в галузі

профілювання навчання як одного із стратегіч�

них орієнтирів функціонування та розвитку

післядипломної педагогічної освіти [17].

Зміст післядипломної освіти, як і зміст про�

грам вищих навчальних закладів, вимагає оно�

влення, щоб подолати його однобічність і дис�

гармонійність, відірваність від життя [18]. На

жаль, ані серед функцій професійної діяльності

методистів з післядипломної перепідготовки,

ані у визначенні кінцевої мети підвищення ква�

ліфікації, тобто підвищення рівня їхньої профе�

сійної компетентності не зазначено готовність

до консультування з питань профільного нав�

чання. Водночас зростання числа елітарних

освітніх установ (ліцеїв, гімназій) та профільних

класів масових шкіл, збільшення частки обда�

рованих дітей, з якими треба працювати за

ексклюзивними програмами, ускладнення со�

ціальних завдань у галузі освіти, зокрема роботи

з профілізації і профорієнтації учнів, зростання

потреб в освітніх послугах, поповнення програм

іноваційним змістом підвищує вимоги до рівня

післядипломної освіти педагогічних працівни�

ків. Адже, за матеріалами Дамаської декларації

Міжнародної ради з освіти дорослих, не можна

чекати, поки наступні покоління одержать якіс�

нішу освіту, потреба в творчій компетентній

і професійній участі громадян є невікладною

вже зараз [19].

Отже, готувати педагогів до профільної шко�

ли необхідно нині, а не через три роки, коли

перехід на профільне навчання стане масовим

та обов’язковим. Освіта надто повільно адапту�

ється до змін, що відбуваються в суспільстві,
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хоча потреба її іноваційного розвитку здається

всім зрозумілою. Все ж, частина університетів,

у тому числі Університет «Україна», здійснює

низку заходів, спрямованих на інтеграцію в сві�

товий освітній простір. Підписано ряд угод про

співпрацю між університетами та школами

України й інших країн. Розвивається дистанцій�

не навчання в рамках педагогічного експери�

менту. Розширюється тематика в галузі суча�

сних освітніх технологій, зокрема наскрізна

технологія «дитсадок�школа�ВНЗ». Підвищу�

ється рівень науково�дослідної роботи студен�

тів, визначаються оригінальні новаторські

напрями науково�дослідної роботи та наукові

традиції на основі інтеграції освіти, науки і ви�

робництва. Впроваджується модульно�рейтин�

гова система навчання, розширюється спектр

спеціальностей, створюються нові кафедри, які

є у західних університетах. Зокрема, в Універси�

теті «Україна» створено кафедри глобалістики,

міжнародних комунікацій, паблік рилейшн,

дизайну, екології та інші, акредитовано 35 спе�

ціальностей.

У контексті впровадження профільного на�

вчання суттєве значення мають такі заходи,

здійснювані в Університеті «Україна»: запрова�

дження модульно�рейтингової та кредитно�

модульної системи організації навчального про�

цесу, здійснення педагогічного експерименту

з дистанційного навчання, започаткування екс�

перименту щодо впровадження професійно орі�

єнтованих програм вищої освіти.

Для набуття випускниками шкіл нових спе�

ціальностей при вступі до вузу вчитель повинен

мати уявлення про них, щоб бути порадником

учневі при виборі профілю навчання і майбут�

ньої професії. Проте, на жаль, за даними анке�

тування на запитання до випускників шкіл про

те, хто був їхнім порадником під час вибору

професії, більшість поставила школу і вчителів

лише на 4�6 місця.

У 2005–2006 навчальному році середню

школу в Україні закінчили 439 тис. випускників,

які мають знайти свій шлях у житті, виборі про�

фесії, самореалізуватись. Ясна річ, що допомоги

їм у цьому слід було б чекати від учителів. Адже

сьогодні профільне навчання як міждисциплі�

нарна проблема є одним із важливих напря�

мів модернізації української освіти і одним із

факторів розвитку соціально�економічного

комплексу країни. Саме профільне навчання —
найбільш життєздатна із реформ освіти після�

радянських часів. Серед основних завдань з уве�

дення профільного навчання є: а) питання його

організації та методичного забезпечення; б) роз�

робка і реалізація спецкурсів та їх апробація;

в) зміст і форми підвищення кваліфікації педа�

гогічних кадрів.

За основний спосіб профілізації типові на�

вчальні плани передбачають трирівневу струк�

туру державного компонента: рівень стандарту,

академічний рівень і профільний рівень. При

цьому аналіз змісту предметів для вивчення не

зазнав суттєвих змін, окрім лише кількості годин

і відповідно обсягу навчального матеріалу [13].

На перший погляд, здається, що суттєві

можливості для вибору індивідуальної траєкто�

рії навчання надає третій змістовий блок (після

базового і профільного) — спецкурси і факуль�

тативи. Дійсно, вони саме для цього й призна�

чені, бо мають забезпечити диференціацію

й індивідуалізацію навчання, поглиблене ви�

вчення профільних предметів, вужчу спеціалі�

зацію щодо омріяної майбутньої професії

і сприяти свідомому її вибору. Проте порівнян�

ня навчального часу на вивчення цього змісто�

вого блоку у безпрофільній старшій школі

у структурі 12�річної (10 годин — 11,4% на�

вчального часу) і профільній свідчить не на

користь профільному навчанню, в якому на

спецкурси і факультативи відводиться 8,5 годи�

ни — 9,6% навчального часу (взято на прикладі

біолого�хімічного профілю). Виняток станов�

лять профілі, де профільним є лише один пред�

мет. Наприклад математичний профіль (14 го�

дин — 16,4% навчального часу), але таких

«однопредметних» профілів меншість. 

Отже, виходить, що непрофільне навчання

найбільшою мірою сприяє профілізації. З такої,

на наш погляд, парадоксальної ситуації треба

шукати вихід, адже бесіди з адміністраціями

шкіл, педагогами засвідчили, що з цієї причини

школи з небажанням будуть переходити на про�

фільне навчання, бо збільшення годин тільки

державного компонента на профільні предмети

замало для передпрофесійної освіти. Звертає на

себе увагу й типовий навчальний план для сус�

пільно�гуманітарного напряму, в якому перед�

бачено викладання інтегрованого курсу «При�

родознавство», який об’єднує астрономію,

біологію, фізику, хімію (по 3 години в кожному

з 10�12�х класів). Як засвідчили попередні бесі�

ди з учителями�предметниками, цілком ймовір�

но, що з кадрової причини (таких фахівців пед�

університети не готують) вчителі відмовляться

від викладання світоглядного інтегрованого

курсу «Природознавство». Хто ж у школі викла�

датиме цей предмет? Швидше за все, його замі�

нять на простий набір вищезазначених предме�

тів. Такі перспективи профільного навчання не

дуже втішні.

Позитивному результату масового переходу

на профільне навчання може завадити й сліпе

копіювання зарубіжного досвіду з цього питан�

ня без урахування специфіки роботи українсь�

ких шкіл, особливо сільських. Для останніх
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проблематичним є умови перевезення дітей

з віддалених сіл до місцезнаходження профіль�

них класів, зміна форм навчання та режиму дня,

умов харчування тощо. Існує й загроза зламу

сталої класно�урочної системи, перевантажен�

ня учнів, хибне прагнення перетворити про�

фільні класи на свого роду курси для підготовки

до ВНЗ. У цьому випадку педагоги забувають,

що метою профільного навчання є розвиток

природних задатків, нахилів, здібностей з ме�

тою успішної соціалізації школярів, їхньої адап�

тації до умов життя.

Окрім того, позитивна для сільських шкіл ідея

дистанційної освіти зводиться нанівець відсутні�

стю інформаційно�комп’ютерних центрів і бра�

ком комп’ютерів у школах. Водночас для сільсь�

ких шкіл життя вимагає гнучкого поєднання та

взаємодоповнення змісту профільного навчання

з початковим професійним. Адже взаємодія і спі�

вробітництво загальної і професійної освіти

з певними галузями виробництва стає суттєвою

потребою часу. Як і раніше, актуальним для

сільських шкіл залишається набуття випускни�

ками професії вже на шкільній лаві, що зменшує

безробіття серед молоді. Таким чином, профіль�

не навчання безпосередньо вирішує завдання

професійної підготовки школярів. При цьому

співпадають інтереси державні, суспільні, особи�

стісні, сімейні, наукові, практичні, а також регіо�

нальні та місцеві. Проте при організації профіль�

них класів треба враховувати потреби ринку

праці у спеціалістах певних професій.

Однією з основних проблем переходу до про�

фільного навчання є також практична відсут�

ність навчально�методичного забезпечення

цього процесу. Наявні підручники й посібники

вимагають коректування і прилаштування до

відповідного профілю як за змістом, так і за

методичним апаратом. Створення відповідного

навчально�методичного комплекту (різнорівне�

вих посібників, збірників задач, наочних посіб�

ників, робочих зошитів тощо) за три роки до

масового переходу на профільне навчання

практично нездійсненне. Тому можна вважати

перспективним проведення методичних семі�

нарів для вчителів при інститутах підвищення

кваліфікації або в методичних кабінетах та роз�

робка відповідних Інтернет�сайтів з метою під�

тримки профільного навчання для всіх 22�х

профілів.

Розробка варіативного компонента змісту,

зокрема спецкурсів (елективів), лягає на плечі

вчителів. За даними досліджень, розробка всьо�

го повноцінного навчально�методичного ком�

плекту займає близько 3�5 людино�років [20].

Розробка спецкурсів — складне для вчителя зав�

дання, адже це вже є функцією методистів і нау�

ковців. Тому, як засвідчило наше спостережен�

ня, більшість програм спецкурсів виявилась

невисокої якості і не відповідає загальноприй�

нятим вимогам [21, 22]. Проте, серед них є й до�

сить досконалі (наприклад у СШ №№ 290, 303

м. Києва). У цьому зв’язку, на нашу думку,

інститутам післядипломної освіти педагогічних

працівників треба збирати банк даних про тема�

тику й програми елективних курсів (кращі варі�

анти розробок). Відповідна інформація з таких

авторських спецкурсів на електронному і папе�

ровому носіях після рецензування може прийти

на допомогу молодим учителям. На жаль, про�

грами спецкурсів учителів�предметників зде�

більшого мають вузькопредметний характер.

Визначення предметів регіонального та шкіль�

ного компонентів є прерогативою і компетенці�

єю місцевих освітніх установ, тож органи упра�

вління освітою не мають повноважного впливу

на ситуацію, а можуть лише порадити змінити

тематику деяких спецкурсів [13].

Хотілось би ще зупинитись на питаннях

організації профільного навчання і деяких його

проблемах при переході від декларацій та педа�

гогічних теорій до практики роботи школи. 

Як зазначалося, нові вимоги до вчителя в умо�

вах профільного навчання вимагають подаль�

шої модернізації педагогічної освіти і підви�

щення кваліфікації педагогічних кадрів, які

нині працюють. Адже в найближчі роки про�

фільні предмети та спецкурси має вести чинний

педагогічний склад школи. На жаль, спеціалі�

стів�практиків у галузі профільного навчання

бракує. В основному, роботу з підвищення квалі�

фікації проводять методисти районних відділів

освіти, яким самим досить складно розібратися

в проблемах профілізації. Потребує перегляду

і зарплатня вчителів профільних предметів.

Доплата для вчителів�предметників має стано�

вити не менше 15% від ставки, тобто так, як для

вчителів іноземної мови в спеціалізованих шко�

лах з викладанням іноземної мови з першого

класу. Адже обсяг роботи вчителів профільного

предмета значно зростає порівняно з непро�

фільною школою (розробка спецкурсів, проек�

тування індивідуальних навчальних планів, нау�

кові експедиції та польові практики тощо). 

Потребує вдосконалення і процес вибору

профілю навчання. Необхідно, щоб він визна�

чався відповідно до інтересів дитини (elect —

вибирати, надавати перевагу), а не вчителя і не

навчального закладу. Якщо ж це відбувається

саме за останнім варіантом, то, як свідчить

попередній досвід, значна частина учнів не про�

довжує навчання за обраною спеціалізацією.

Тому кращими є багатопрофільні заклади, що

підвищують можливості вибору профілю на�

вчання для самих учнів. В ідеальному варіанті

школа має провести опитування серед учнів та
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батьків щодо запитів на навчальний профіль,

проаналізувати результати психолого�педаго�

гічного моніторингу за тривалий період і, ви�

ходячи із зазначеного та матеріальних можли�

востей школи, приймати рішення. В цьому

випадку максимально за умов колективного

навчання враховуються індивідуальні можливо�

сті учнів.[23]

Отже, сьогодні для прийняття рішення про

вибір профілю навчання доцільно: а) здійснити

діагностично�прогностичний підхід (передпро�

фільна підготовка), який включає вивчення про�

фесійних нахилів учнів та ознайомлення з галу�

зями професійної діяльності (в тому числі за

рахунок екскурсій на виробництва) з урахуван�

ням ринку праці; б) з’ясувати можливості нав�

чального закладу для реалізації певного профі�

лю; в) проанкетувати учнів і батьків з приводу

вибору певного профілю; г) прийняти рішення

учням та батькам щодо вибору профілю.

Отже, на сьогодні для ефективного і приско�

реного просування школи шляхом реалізації

профільного навчання необхідно в першу чергу:

а) створити методичні рекомендації для скла�

дання спецкурсів, зібрати при обласних інсти�

тутах підвищення кваліфікації педагогічних

працівників банк кращих розробок спецкурсів

на електронному і паперовому носіях, навчаль�

них посібників, робочих зошитів, практикумів

чи практичних робіт; б) створити і видати курс

«Природознавство» для класів гуманітарного

профілю; в) активізувати роботу з підвищення

кваліфікації вчителів профільних предметів;

г) пропагувати перспективний досвід з профіль�

ного навчання (за результатами роботи експе�

риментальних шкіл) і поступово впроваджувати

його в практику роботи профільних класів різ�

них закладів освіти.
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Розглядаються сучасні технології контролю
самостійної роботи студентів в університеті.

Ключові поняття: освіта, самоосвіта, само�

стійна робота, контроль, педагогічні технології. 

Рассматриваются современные технологии
контроля самостоятельной работы в универси"
тете.

Ключевые слова: образование, самостоятель�

ная работа, контроль, педагогические техноло�

гии, самообразование.

The contemporary technologies of selfeducational
students’ work control in the University are being
depicted. 

Key notions: education, selfeducation, selfeduca�

tional work, control, pedagogical technologies.

Як відомо, самостійність є найбільш істот�

ною якістю людини як особистості та суб’єкта

діяльності. Тому один з основних принципів, на

яких побудований увесь навчальний процес,

говорить, що ніякі знання, не підкріплені само�

стійною діяльністю, не можуть стати справжнім

надбанням людини. 

Проблема самостійності мислення і діяльно�

сті людини прямо пов’язана зі зміною парадиг�

ми сучасної освіти. Справа в тому, що за остан�

ні десятиліття в системі освіти виникло

серйозне протиріччя — між стрімкими темпами

росту знань у сучасному світі та обмеженими

можливостями їх засвоєння в період навчання.

Це протиріччя змушує суспільство переходити

від традиційної моделі «освіти на все життя» до

нової моделі «безперервної освіти», тобто освіти

протягом усього життя. Відповідно, вищі на�

вчальні заклади (ВНЗ) у світлі нової освітньої

парадигми повинні в першу чергу формувати

у студентів уміння вчитися, потребу в самоосві�

ті, самовдосконаленні. Мета нової моделі нав�

чання — не стільки підвищення якості викла�

дання, скільки підвищення якості навчання.

Не дивно, що курс на збільшення обсягу са�

мостійної роботи студентів, підвищення її якос�

ті і продуктивності став одним із провідних

принципів Болонського освітнього процесу, до

якого входить велика кількість європейських

і навіть азіатських країн.

Цілком природно, що в умовах включення

України до Болонського освітнього процесу

особливо гостро постає питання організації та

контролю самостійної роботи студентів у вищих

навчальних закладах нашої держави. У «Поло�

женні про самостійну роботу студентів», розроб�

леному Київським національним університетом

імені Тараса Шевченка разом з Науково�мето�

дичною комісією МОНУ з економіки і керуван�

ня класичними університетами, зазначається,

що підготовка кваліфікованих та конкурентос�

проможних на ринку праці фахівців вимагає

істотної модернізації вітчизняної системи

вищої освіти. А це неможливо без урахування

цілої низки чинників, серед яких, зокрема,

називаються підвищення ролі самостійної ро�

боти студентів і посилення значимості профес�

орсько�викладацького складу вищих навчаль�

них закладів [6, с. 101].

Самостійна робота студентів (СРС) є не�

від’ємною частиною навчального процесу та

виправданим способом оволодіння навчальним

матеріалом. Це особлива форма навчальної

діяльності, під час реалізації якої засвоюється

відповідна сума знань, умінь і навичок, розви�

ваються здібності, формується самостійність як

особистісна риса суб’єкта навчання. 

З огляду на високу значимість даного виду

навчальної діяльності, самостійна робота сту�

дентів вимагає відповідного системного підходу

та повинна бути побудована на єдиній методо�

логічній основі. При її організації у вищому

навчальному закладі необхідно чітко визначити:

зміст і мету самостійної роботи студентів, план

її виконання, форми контролю та критерії оцін�

ки ефективності, організаційно�методичне за�

безпечення [3, с. 136].

Відповідно до чинних державних освітніх

стандартів, самостійна робота студентів повин�

на становити від 1/2 до 2/3 годин, передбачених

навчальними планами спеціальностей на кожну

із дисциплін, що вивчається. Крім того, зазна�

чається, що частка самостійної роботи студентів
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щодо аудиторних занять повинна постійно

зростати [6, с. 103; 8, с. 4]. Зрозуміло, така тен�

денція спричиняє серйозні зміни в організації

навчального процесу всіх вищих навчальних

закладів країни. 

Згідно з новою освітньою парадигмою,

незалежно від спеціалізації і характеру роботи,

будь�який фахівець�початківець повинен воло�

діти не тільки фундаментальними знаннями

і професійними вміннями та навичками, але

й схильністю до творчої і дослідницької роботи,

а також певним досвідом соціально�оцінної

діяльності. Дві останні складові освіти форму�

ються, як стверджують дослідники, саме в про�

цесі самостійної роботи студентів.

Від себе зазначимо, що досвід соціально�

оцінної діяльності, почуття соціальної відпові�

дальності формуються у студентів, насамперед,

у ході вивчення (самостійного та під керівниц�

твом викладача) дисциплін гуманітарного й сус�

пільного профілю, таких, як філософія, політо�

логія, соціологія, правознавство, культурологія

та ін. Це надає право говорити не тільки про

загальні проблеми організації і контролю СРС

в українських ВНЗ, але й акцентувати увагу на

окремих питаннях, пов’язаних з викладанням

саме цих дисциплін.

Практикою викладання гуманітарних і су�

спільних дисциплін вироблені такі види само�

стійної роботи студентів:

— підготовка до аудиторних занять (лекцій

та семінарів);

— самостійне вивчення окремих тем курсу;

— підготовка до всіх видів поточного і мо�

дульного контролю;

— підготовка до заліків та іспитів;

— написання рефератів і творчих робіт;

— самостійне вивчення та аналіз творів

видатних мислителів;

— участь в олімпіадах, наукових і науково�

практичних конференціях;

— участь у роботі політклубу, а також у місь�

ких та регіональних студентських проек�

тах культурної і соціально�політичної

спрямованості.

Ефективність цих видів самостійної роботи

студентів, на наш погляд, може бути забезпече�

на тільки шляхом взаємодії багатьох чинників,

серед яких особливо відмітимо:

— наявність сучасної матеріально�технічної

та інформаційної бази;

— повне методичне забезпечення дисциплі�

ни, що вивчається;

— індивідуалізація і варіативність СРС;

— раціональний розподіл часу між різними

видами СРС у ході вивчення відповідної

навчальної дисципліни;

— постійний контроль викладача за якістю

СРС, що доповнюється самоконтролем

студентів;

— творчість та майстерність викладача;

— вироблення навчальними відділами вищих

навчальних закладів відповідних нормати�

вів часу для планування та обліку всіх форм

СРС, на основі яких повинно формуватися

навчальне навантаження викладача. 

Свідомо залишаючи осторонь усе те пози�

тивне, що досягнуто Міністерством освіти і нау�

ки України, керівництвом ВНЗ, професорсько�

викладацьким корпусом відповідних кафедр

у плані організації та контролю СРС, зосереди�

мо увагу на найбільш наболілих моментах дано�

го процесу. Це: 

— стан матеріально�технічної та інформа�

ційної бази;

— розподіл навчального часу  на організацію

і контроль різних видів СРС;

— якість навчального та методичного забез�

печення;

— питання індивідуалізації і варіативності

СРС;

— мотивація СРС та система її контролю;

— формування навчального навантаження

викладача відповідно до вимог Болонсь�

кого освітнього процесу і деякі інші.

Не можна сказати, що матеріально�технічна

й інформаційна база українських ВНЗ зовсім не

відповідає вимогам модернізації навчального

процесу, але й визнати її задовільною не можна.

Наявність комп’ютерних класів, режим роботи

бібліотек і їх технічне оснащення, кількість

примірників необхідної наукової та навчально�

методичної літератури, наявність навчальних

приміщень у студентських гуртожитках, потуж�

ності редакційних відділів і відділів тиражуван�

ня літератури, можливості роботи в INTERNET

та ін. залишають бажати кращого.

Досить показові в цьому плані соціологічні

дослідження дніпропетровських колег О. В. Гі�

люн і Л. О. Колеснік. Запропонувавши студен�

там Дніпропетровського національного універ�

ситету оцінити за п’ятибальною  шкалою окремі

складові навчального процесу, вони одержали

невтішні, на наш погляд, відповіді. Зокрема, на

«5» балів оцінили:

— умови підготовки до занять у бібліотеці —

8,1% опитаних;

— матеріально�технічну базу навчального

процесу — 2,9%;

— забезпеченість підручниками і навчально�

методичними посібниками — 4,8%;

— забезпеченість комп’ютерами та доступом

до мережі — 4,8% [2].

Не надихають аналогічні дослідження й у На�

ціональному гірничому університеті (м. Дніпро�

петровськ), де на питання про те, чи покращи�
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лися останнім часом умови для самостійної

роботи студентів, лише п’ята частина опитаних

дала позитивну відповідь. [2] Зазначимо, що

йдеться про обласні ВНЗ, а не периферійні

навчальні заклади, де стан речей найчастіше ще

гірший. Очевидно й те, що у найближчому май�

бутньому в умовах мізерного державного фінан�

сування і різкого скорочення студентів, які на�

вчаються на основі самофінансування, ситуація

навряд чи покращиться.

Наступна проблема пов’язана з розподілом

навчального часу, відведеного навчальними

планами спеціальностей на організацію та кон�

троль усіх видів СРС, передбачених у ході ви�

вчення тієї чи іншої дисципліни.

Формальний розподіл навчального часу з усіх

видів СРС зафіксовано в робочій навчальній

програмі курсу, що вивчається. Однак такий

розподіл не завжди виявляється раціональним

і забезпеченим відповідними завданнями та

формами контролю. Наприклад, якщо на підго�

товку до семінару з будь�якої суспільної або

гуманітарної дисципліни передбачено за пла�

ном 1,5�2 години, а надане завдання містить

надмірний за обсягом або дуже складний для

сприйняття студентів матеріал, то варто очіку�

вати, що більша частина останніх взагалі його

проігнорує через «нездійсненність», а ті студен�

ти, які сумлінно вивчать запропонований мате�

ріал, витратять на це набагато більше часу, ніж

відведено робочою навчальною програмою. Але

в такій ситуації, як виявляється, не завжди

можна звинувачувати викладача. Об’єктивно,

для того, щоб повністю засвоїти тему семінару

і підготувати всі винесені на обговорення

питання, студент повинен прочитати кілька

десятків сторінок наукового тексту і вникнути в

його зміст. На жаль, значна кількість підручни�

ків написана дуже складно, їх мова не зовсім

зрозуміла студентам, а ерудицією, як свідчить

практика, переважна більшість сучасних учнів

(особливо периферійних ВНЗ) не відзначаєть�

ся. Без допомоги викладача, його коментарів

і пояснень розібратися з науковими текстами

досить складно. Найчастіше студенти та викла�

дач ідуть шляхом розподілу матеріалу, але тоді

виникають інші проблеми — студент не засвоює

тему цілком, а у викладача зникає можливість

об’єктивно оцінити якість підготовки кожного

студента, що суперечить умовам кредитно�мо�

дульної, рейтингової системи навчання. 

Можна навести й інший показовий приклад.

Достатньо подивитися на веб�сторінки тих

ВНЗ, які розмістили свої навчально�методичні

матеріали з гуманітарних і суспільних дисци�

плін, та ознайомитися з переліком питань,

винесених на залік або іспит. У середньому

такий перелік містить від 50 до 75 доволі об’єм�

них питань. При цьому на підготовку до іспиту

робочими планами передбачається максималь�

но 27 годин (3 дні). Це в найкращому випадку.

Задамося питанням: чи може студент якісно

підготуватися за такий час до іспиту, якщо

враховувати, що значна частина цих питань не

розглядалася під час аудиторних занять?

Специфіка навчання гуманітарним і суспіль�

ним дисциплінам полягає в тому, що не існує

єдиних та обов’язкових до використання під�

ручників даного профілю. Як наслідок, жоден із

сучасних підручників не містить відповідей на

всі 100% екзаменаційних питань. Щоб підготу�

ватися до іспиту, студент, особливо заочник,

повинен використовувати декілька навчальних

посібників. Більшість питань у підручниках

викладена на багатьох сторінках складного нау�

кового тексту. Природно, що для самостійного

якісного вивчення такого обсяжного матеріалу

у студента не вистачить ні часу, ні інтелектуаль�

них сил, ні елементарного бажання впоратися

з подібним завданням. Відомо, що при переви�

щенні в процесі навчання індивідуальної межі

інтелектуальних і фізичних можливостей, у сту�

дентів різко зменшується мотивація до здій�

снення самостійної роботи [1, с. 13]. При цьому

викладач, як правило, не може надати студен�

там необхідної консультативної допомоги,

оскільки спеціальні години на цей вид роботи

або взагалі не передбачаються в його навчаль�

ному навантаженні, або їх кількість є порівняно

невеликою. 

Як у цьому випадку повинен поводитись сту�

дент? Відверту відповідь на це запитання дає

доктор політології ЛНУ ім. І. Франка О. Одуш�

кін: «Як наслідок, студент змушений або домо�

влятися про іспит заздалегідь (через родичів,

знайомих), або профанувати вищу освіту за

книжками�шпаргалками типу «Квантова фізика

за 15 хв.» або «Історія України за 20 хв» [5, с. 12].

Погоджуючись із думкою досвідченого коле�

ги, підтвердимо, що неможливість засвоєння

студентами обсяжного матеріалу без відповідної

консультативної допомоги з боку викладача

стає додатковим чинником росту корупції в сті�

нах вищих навчальних закладів України. 

У ситуації, що склалася, викладачі змушені

переходити до нової форми проведення іспитів —

тестової, яка логічно випливає із кредитно�

модульної, рейтингової системи оцінювання.

Однак, як показує практика, і це не вирішує

проблеми. Різкий перехід на тестову форму нав�

чання тільки дискредитує її в очах студентів

і викладачів. Надмірно завантажені навчальною

та «паперовою» (що у багато разів помножила�

ся) роботою, викладачі змушені на ходу склада�

ти численні варіанти тестів, що містять у сумі

сотні різноманітних питань. З огляду на те, що
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викладач не має достатньо часу на розробку,

апробування та розмноження цих тестів, можна

зрозуміти, що їх якість у багатьох випадках

залишає бажати кращого. Є ще одна серйозна

обставина, що свідчить не на користь тотально�

го тестування, особливо в галузі гуманітарних

і суспільних наук. З цих дисциплін важко скла�

дати тести, які б передбачали однозначні відпо�

віді на запитання. Крім того, вихолощується

сама сутність гуманітарної освіти — вміння

мислити, формулювати свої думки, вибудовува�

ти логічну систему доказів, задавати ціннісні,

світоглядні орієнтири всьому суспільству. 

І що в результаті? Вдруге погодимося із су�

ворим, але справедливим висловлюванням

О. Одушкіна: «Досить часто і студент, і викладач

бачать вихід із ситуації в «шарі»: викладач нея�

кісно складає тести, неякісно оцінює, а студент

неякісно готується, і всі начебто задоволені. Але

проблема корупції в цьому випадку тільки

поглиблюється» [5, с. 12].

На наш погляд, доцільно та вчасно було б по�

рушити питання про індивідуалізацію та варіа�

тивність форм СРС. Справа в тому, що викла�

дач, складаючи робочий план своєї дисципліни,

зазначає в погодинному еквіваленті всі його

складові, у тому числі і СРС. Подальший його

крок — визначити, які форми СРС він буде за�

стосовувати в навчальному процесі та якою кіль�

кістю балів збирається оцінювати кожну з них.

Традиційно викладач гуманітарних або су�

спільних дисциплін обмежується мінімальним

набором форм: підготовка до лекцій, семінарів,

контрольних робіт, написання реферату, підго�

товка до заліків або іспитів. І це — все! Однак

така одноманітність форм не враховує ні інте�

лектуальних, ні психологічних, ні фізіологічних

особливостей студентів. Не секрет, що є як дуже

сильні, так і дуже слабкі учні, є ті, котрим біль�

ше підходять колективні форми роботи, і ті,

яким більше до вподоби працювати індивіду�

ально. Є також студенти з різними дефектами

мови й іншими фізичними вадами, що заважа�

ють їм виступати у великій аудиторії, брати

участь у дискусіях або інших культурних і со�

ціально�політичних заходах. 

Здається, що індивідуальні особливості сту�

дентів можуть бути враховані, якщо розширити

на альтернативній основі види й форми СРС.

Наприклад, для найбільш успішних студентів є

сенс передбачити факультативні завдання з до�

датковим нарахуванням балів, надати їм можли�

вість виступати в ролі консультантів для одно�

групників, які не встигають. Замість доповіді на

семінарському занятті студент може самостійно

дослідити працю будь�якого з видатних мисли�

телів і подати викладачеві письмову роботу із

власними міркуваннями з цього приводу.

Напевно, варто заохочувати відповідними бала�

ми участь студентів у наукових конференціях

і різних культурних та суспільно�політичних

заходах. 

Альтернативні або додаткові форми СРС

потрібні вже хоча б тому, що далеко не всі сту�

денти можуть бути опитані на семінарському

занятті, і, таким чином, не мають змоги набрати

необхідну кількість балів для одержання «авто�

матичного» заліку або іспиту. Крім того, маючи

право вибирати форми самостійної роботи, сту�

дент одержить більше задоволення від власної

праці, що, безумовно, підвищить його само�

оцінку та бажання займатися самоосвітою.

Звичайно, досвідчені і віддані своїй справі

викладачі все це розуміють. Їхнього професі�

оналізму вистачило б, щоб забезпечити всі ці

форми необхідними навчально�методичними

матеріалами та консультативною допомогою.

Однак вони постійно зіштовхуються з однією

й тією же проблемою: де взяти на це час, якщо

передбачених навантаженням навчальних і на�

вчально�методичних годин катастрофічно не

вистачає навіть для виконання найнеобхідні�

ших видів робіт? Та й політика МОНУ та адміні�

страції ВНЗ не підштовхує викладачів до педа�

гогічної творчості. Щороку викладачі пишуть

звіти, у яких практично не відбиті їхні педаго�

гічні, методичні і творчі досягнення. Розуміючи

це, викладачі приділяють свою увагу не стільки

вдосконаленню викладання свого курсу, скіль�

ки написанню досить часто псевдонаукових

статей і тез.

Найбільшу стурбованість викладачів викли�

кає система контролю самостійної роботи сту�

дентів. Контроль знань і вмінь студентів є фор�

мою зворотного зв’язку, джерелом інформації

для викладача щодо ходу самостійного оволо�

діння студентами навчальним матеріалом. Він

допомагає учням критично оцінювати свої

досягнення та помилки, правильно організову�

вати подальшу роботу, забезпечувати її систем�

ність і регулярність. Контроль самостійної

роботи студентів значно стимулює мотиваційну

основу діяльності, сприяє підвищенню рівня

знань та навчальних навичок учнів.

Відомо, що провідними мотивами навчально�

пізнавальної діяльності є пізнавальний (інтерес

до знань) і професійний (бажання досконало

опанувати майбутню спеціальність). Однак, за

реалій сьогоднішньої системи освіти основни�

ми, на жаль, стають додаткові мотиви: необхід�

ність скласти залік або іспит, бажання одержати

стипендію, страх відрахування з ВНЗ та деякі

інші [9, с. 84]. Паралельно дослідники роблять

висновок про те, що «студенти ще не готові пов�

ною мірою реалізувати принцип самостійної

позааудиторної роботи, оскільки цей вид діяль�
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ності сприймається ними не як необхідність

професійного й особистісного самовдоскона�

лення та необхідна реалія сучасної освіти, а як

позанавчальне навантаження, яке вони зводять

до мінімуму або зовсім ігнорують» [3, с. 142].

Очевидно, що за таких обставин без система�

тичного та повноцінного контролю з боку ви�

кладача самостійна робота студентів буде нея�

кісною і неефективною.

Здавалося б, проблема організації та контро�

лю самостійної роботи досить серйозно сприй�

мається на «вищому рівні». Зокрема, зазнача�

ється, що «збільшення частки самостійної

роботи студентів і відповідне зниження ауди�

торного навантаження викладачів має супрово�

джуватися адекватним збільшенням кількості

академічних годин, що відводяться на контроль

знань студентів (контроль самостійної роботи

студентів), поточні групові й індивідуальні кон�

сультації, індивідуальну роботу зі студентами,

розробку науково�методичних і навчальних

матеріалів» [6, с. 103].

Ще в листопаді 2002 р. колегією МОНУ було

надане завдання відповідним структурам «до

01.06.03 р. розробити доповнення до «Норм

часу для планування й обліку навчальної роботи

педагогічних і науково�педагогічних працівни�

ків вищих навчальних закладів» щодо розробки,

проведення й обліку всіх форм самостійної

роботи студентів, зокрема, під контролем вик�

ладача» [8, с. 5]. Однак це завдання дотепер не

виконане, і чинним залишається Наказ МОНУ

№ 450 від 07.08.02 р.[7]. Зазначимо, що в згада�

ному Наказі передбачені такі нормативи часу:

— проведення індивідуальних занять (до

15–20% від загального обсягу навчального

часу, відведеного на вивчення навчальної

дисципліни на академічну групу);

— проведення консультацій з навчальних дис�

циплін (6% на денному та 12% на заочному

відділеннях від загального обсягу навчаль�

ного часу, відведеного на вивчення на�

вчальної дисципліни на академічну групу);

— перевірка контрольних (модульних) робіт,

які виконуються під час аудиторних

занять (0,25 год. на одну роботу);

— перевірка й прийом контрольних (модуль�

них) робіт, які виконуються під час само�

стійної роботи (0,33 год. на одну роботу);

— проведення семестрових іспитів (в усній

формі — 0,33 год. на одного студента;

у письмовій — до 3 год. на написання ро�

боти на академічну групу й 0,5 год. на пе�

ревірку однієї роботи).

Підкреслимо, що цей Наказ МОНУ не

передбачає диференціації наведених нормати�

вів залежно від того, чи є навчальна дисципліна

заліковою або екзаменаційною.

Щодо наведеного Наказу висловлюється

чимало критичних зауважень і з боку викладачів

різних навчальних закладів. Це цілком зрозумі�

ло, оскільки із включенням України до Болонсь�

кого процесу рекомендовані раніше нормативи

досить застаріли. Проте, як показує досвід спіл�

кування з колегами з інших ВНЗ, навчальні від�

діли не тільки не дотримуються існуючих норма�

тивів, але істотно змінюють їх у бік скорочення.

У результаті ситуація в деяких навчальних

закладах доходить до повного абсурду. Години

на аудиторні заняття істотно скорочуються (що

є в межах Болонських домовленостей), а години

на різні види індивідуальних, консультативних

занять, на організацію та контроль СРС не тіль�

ки не збільшуються (що суперечить Болонсь�

ким домовленостям), але й різко зменшують

або ж вони зовсім зникають із навчального

навантаження викладачів. Так, завдяки «зусил�

лям» окремих навчальних відділів викладачам

виділяється на організацію й контроль СРС від

1 до 4 хвилин у розрахунку на одного студента.

На заочному відділенні у більшості ВНЗ час на

СРС не передбачається взагалі.

Ускладнює ситуацію і той факт, що деякі

види поточного або модульного контролю дово�

диться здійснювати у великій аудиторії, що

налічує 130–150 студентів, а в окремих випадках

і ще більше. При такій кількості студентів, що

прагнуть використовувати будь�яку можливість

для списування, викладач фізично не може

забезпечити самостійність виконання студента�

ми своїх контрольних завдань. У такій ситуації

вони не тільки безкарно користуються під�

ручниками, конспектами або шпаргалками, але

й обмінюються із сусідами «невдалими», на

їхню думку, варіантами тестів або інших кон�

трольних завдань. За недбайливого студента

цілком непомітно може виконати його роботу

більш підготовлений товариш. Крім того, сту�

дентам удається фотографувати свої варіанти

завдань на мобільні телефони, а потім передава�

ти інформацію іншим колегам. Подібні обста�

вини не тільки ускладнюють об’єктивність оці�

нювання викладачем індивідуальних знань

студентів, але змушують його складати й роз�

множувати десятки, а то й сотні нових завдань,

які, у свою чергу, теж швидко «старіють».

Заради справедливості зазначимо, що ця ста�

тистика просто «тьмяніє» у світлі майбутньої

реформи в галузі гуманітарної й соціально�еко�

номічної підготовки бакалаврів. Завдяки сумноз�

вісному Наказу МОНУ № 642 від 09.07.2009 р.

більшість гуманітарних і суспільних дисциплін

з розряду нормативних переводяться до розряду

спецкурсів за вибором студентів («вільна траєк�

торія» студента) [4]. Це свідчить про те, що

більшість гуманітарних та суспільних наук просто
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зникнуть із підготовки бакалаврів, насамперед

у технічних ВНЗ. А ті, що залишаться завдяки

«вибору студентів» (найчастіше, неусвідомлено�

му на молодших курсах), у черговий раз будуть

«урізані» навчальними відділами і перейдуть до

розряду «другорядних». Викладачі гуманітарних

та суспільних наук, що залишаться у штаті тех�

нічних ВНЗ після всіх скорочень, змушені

будуть працювати із ще більшою інтенсивністю

і забезпечувати на ставку доцента або старшого

викладача в навчальному та методичному плані

одночасно кілька спецкурсів. Нехитрі матема�

тичні підрахунки говорять: якщо подібна тен�

денція стосовно гуманітарних та суспільних

дисциплін збережеться, то багатьом виклада�

чам�гуманітаріям і суспільствознавцям дове�

деться навчати 1000 і більше студентів на рік.

Про яку якість освіти в цілому і про яку органі�

зацію та контроль СРС зокрема може йти мова? 

У зв’язку із цим виникає ще одна складна

проблема. Робочими навчальними програмами

гуманітарних і суспільних дисциплін передбача�

ються години на самостійне вивчення студента�

ми тих тем курсу, які не розглядаються в ході

проведення аудиторних занять. Однак прокон�

тролювати якість засвоєння учнями цього мате�

ріалу викладач не має реальної можливості,

оскільки спеціальні години для виконання такої

роботи в його навантаженні відсутні. У виклада�

ча залишається тільки одне — винести контроль

цих тем на іспит або залік. Однак за умовами

Болонської системи студент може протягом

семестру одержати «автомат» з будь�якої дисци�

пліни, що звільняє його від необхідності скла�

дати залік або іспит, а разом з тим й вивчати той

матеріал, що не був проконтрольований викла�

дачем під час занять. Складається парадоксаль�

на ситуація: найбільш успішні студенти не ви�

вчають дисципліну в повному обсязі. Години,

що відведені в навантаженні викладача на орга�

нізацію і контроль СРС, не вирішують цю про�

блему. По�перше, їх дуже мало, а, по�друге,

вони не внесені до навчального розкладу. Таким

чином, вони можуть бути реалізовані тільки

у формі позааудиторних консультацій, під час

яких викладач повинен ще й приймати різнома�

нітні заборгованості студентів, надавати їм

індивідуальну допомогу, консультувати тих, хто

бажає взяти участь в олімпіадах, різних конкур�

сах та інших заходах. За таких умов неможливо

проконтролювати самостійну діяльність усіх

студентів, а розраховувати на їхній «навчальний

героїзм» не доводиться.

Отже, без погодженої роботи МОНУ, адміні�

страції ВНЗ, їх навчальних відділів, а також від�

повідних технічних служб, деканатів, кафедр,

усіх викладачів і студентів стає нездійсненною

одна з основних вимог Болонського освітнього

процесу — підвищення ролі самостійної роботи

студентів та її ефективності.
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У статті висвітлено підходи щодо використан"
ня методики модерації у роботі навчальної лабора"
торії вищого навчального закладу з метою підви"
щення професійної компетентності викладачів.

Ключові слова: освіта, особистість, власність,

державна освітня політика, модернізація освіти.

В статье раскрыты подходы к использованию
методики модерации в работе учебной лаборатории
высшего учебного заведения с целью повышения про"
фессиональной компетентности преподавателей.

Ключевые слова: образование, личность, соб"
ственность, государственная образовательная
политика, модернизация образования.

This article discusses methods of moderation dea"
ling with work in the classrooms of higher schools to
improve teachers’ competence.

Key words: education, personality, property, state
education, policy, modernization of education (upgra"
ding of education).

Вітчизняні вчені підкреслюють, що освіта

відповідатиме сучасним соціально�економіч�

ним запитам розвитку суспільства лише за умов

дотримання принципів та ідей демократизації,

розвитку творчих здібностей людини [1]. Доля

учня, розвиток його особистості залежать від

професіоналізму педагога. Сучасна вища школа

потребує підготовки майбутніх викладачів, які

чутливі до змін, здатні до переосмислення сут�

ності і пріоритетів, теоретичних та організацій�

них засад педагогічної праці, шукають нові

напрями професійної діяльності. Тому особли�

вої актуальності набуває сьогодні завдання,

пов’язане з підвищенням професійної компе�

тентності сучасних і майбутніх викладачів.

Розвитку професійної компетентності фахів�

ців присвятили свої праці В. Андрущенко,

П. Браунек, У. Даушер, С. Жезлова, І. Зимня,

І. Зязюн, Н. Кузьміна, Н. Ничкало, Дж. Равен,

Р. Серьожнікова, Й. Тепфер, Р. Урбанек,

М. Фуллан, В. Хутмахер, А. Хуторський та інші. 

Учені зазначають, що професійна компе�

тентність — явище багатогранне і визначається

професійними знаннями та вміннями, цінніс�

ними настановами, мотивами діяльності, вмін�

ням і здатністю самостійно формулювати про�

блеми та знаходити шляхи їх розв’язання, розу�

мінням себе і навколишнього світу, належним

стилем взаємостосунків з людьми, загальною

культурою, здатністю до розвитку власного

творчого потенціалу тощо. Компетентному

фахівцеві притаманні високий рівень ініціати�

ви, здатність організовувати себе та інших

людей на досягнення визначених цілей, готов�

ність оцінювати і аналізувати соціальні наслід�

ки своїх дій тощо [5; 9]. Найвища мета освіти —

«створити суспільство, що навчається. І ключ до

цього — викладач, який позитивно налаштова�

ний на навчання як на процес, що триває все

життя» [4, 227]. 

Саме викладачі є носіями змін в освіті та

поліпшення стану суспільства. Щоб стати «най�

ефективнішими носіями змін, педагогам не�

обхідні: особисте бачення проблеми, творчий

пошук, майстерність і співпраця… І починати

треба з окремого освітянина, оскільки основні

важелі змін діятимуть ефективніше шляхом

поєднання зусиль окремих осіб…» [4, 35].

Метою статті є висвітлення способів

застосування методики модерації у роботі нав�

чальної лабораторії класичного університету

задля підвищення професійної компетентності

сучасних і майбутніх педагогів.

Використовуючи ідеї модерації, ми намага�

ємося побудувати стосунки між суб’єктами нав�

чального процесу на засадах гуманізації, забез�

печити активний обмін думками. Модерація

передбачає рівноправність кожного учасника

в обговоренні методів і результатів педагогічної

взаємодії, зацікавленість особистістю учасника,

підтримує його гідність, сприяє відвертості,

позитивній налаштованості на співпрацю.

Розроблена у Німеччині ще у 70�х роках

ХХ століття методика модерації дотепер широ�

ко застосовується у підвищенні професійної

компетентності фахівців, у тому числі і педаго�

гів. За допомогою модерації, активно викори�

стовуючи індивідуальний професійний досвід

учасників, робиться спроба розв’язати певні

проблеми вищого навчального закладу або

школи, викладача чи вчителя та організувати

процес підвищення професійної майстерності

педагога і студента — майбутнього педагога.
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Одними з головних завдань модерації є аналіз,

осмислення, засвоєння передового педагогіч�

ного досвіду, його теоретичне неформальне

перенесення та розвиток у новій ситуації.

Найважливіша функція модератора — бути

посередником між педагогами і змістом сучасної

актуальної інформації, між людьми різних погля�

дів на навчальний процес, між експертами та диле�

тантами. Його роль — «наводити мости», встано�

влювати зв’язки. З поняттям «модератор»

асоціюються такі якості, як наявність інтуїції,

вміння провести бесіду чи дискусію, гнучкість,

дипломатичність. Модератор заздалегідь готує

сценарій обговорення проблеми, щоб сфокусувати

дискусію навколо актуальних питань. Його роль

полягає в ініціації процесів вивчення нового, акту�

алізації прагнення педагогів чи майбутніх педаго�

гів до підвищення педагогічної майстерності, сам�

оосвіти та управління цими процесами.

Модератор може не брати участь у змістовій

частині дискусії і не бути її керівником або веду�

чим, але він обов’язково відповідає за її організа�

цію, дотримання правил, підтримку динамічної

рівноваги у групі. 

Діяльність модератора характеризується

деякими особливостями. Модератор:

– не оцінює ані висловлень учасників, ані

стиль їхньої поведінки. Для нього під час моде�

рації не існує понять «правильно» чи «непра�

вильно», оскільки він не керується власною

думкою, метою, цінностями;

– запитує, а не проводить дискусію. За допо�

могою питань він активізує групу, допомагає

членам цієї групи бути відкритими до теми та

один до одного;

– усвідомлює свої переваги і слабкості, бере на

себе відповідальність, допомагає учасникам реа�

гувати, усвідомлюючи власну відповідальність;

– не веде дискусій про методику модерації,

а застосовує її [3].

На нашу думку, роль модератора у різних

ситуаціях можна запропонувати виконати різ�

ним людям, найбільш компетентним у розв’я�

занні проблем, що розглядаються.

З досвіду впровадження інновацій у роботу

навчальної лабораторії «Моделювання педаго�

гічної діяльності» математичного факультету

Донецького національного університету роль

модератора найчастіше виконує завідувач нав�

чальної лабораторії як людина, що координує

всі форми методичного та інформаційного

забезпечення навчального процесу. Метод моде�

рації використовується нами як комплексна

форма підвищення професійної компетентності

педагогів, наприклад, при організації роботи

проблемних груп, до складу яких входять педа�

гоги і студенти, які співпрацюють над розв’язан�

ням певної проблеми. Модератором може бути

не тільки завідувач навчальної лабораторії, який

безпосередньо відповідає за організацію роботи

проблемних груп, а і хтось з досвідчених викла�

дачів вищого навчального закладу або вчителів

школи. Вибір модератора є ключовим питан�

ням, тому важливо, щоб група сприйняла моде�

ратора «як свою людину». Завданням модерато�

ра є врахування позицій усіх учасників, надання

їм можливостей висловити власну думку. Для

різних цілей одна й та сама людина може бути

в одному випадку — ідеальною, а в іншому —

небажаною. З нашого досвіду модератор надає

учасникам семінару певну інформацію, налаго�

джує контакти з групою і всередині групи, коор�

динує її роботу, підтримує необхідну психологіч�

ну атмосферу і керує процесом взаємонавчання

і саморозвитку членів групи. Усі вищеназвані

функції модератора є взаємозалежними і тільки

в єдності дають очікуваний результат.

Підкреслимо також, що на позитивний ре�

зультат застосування методу модерації можна

сподіватися за умов налагодження в групах

стосунків, що передбачають об’єднання особи�

стостей як індивідуальностей: визнання права

кожного на самовизначення, свободу вибору,

неподібність до іншого і, нарешті, право на

вибір спілкування на рівні «модератор – уча�

сник» чи на рівні «учасник – учасник» [10].

Автори ідеї застосування модерації у процесі

вдосконалення професійної компетентності

педагогів (П. Браунек, У. Даушер, Р. Урбанек) про�

понують такий алгоритм діяльності: 1. Вступ.

2. Орієнтація. 3. Обробка проблеми. 4. Закрі�

плення результатів. 5. Підбиття підсумків [6; 8].

Спираючись на ідеї синергетики і поділяючи

думку багатьох учених про можливості викори�

стання модерації у підвищенні професійної

компетентності сучасних і майбутніх педагогів,

ми розуміємо сутність інноваційної педагогіч�

ної діяльності «на межі з хаосом» [2, 168]. Ми

погоджуємося, що будь�які системи, що пере�

бувають у стані рівноваги між надмірною і недо�

статньою структурованістю, «самоорганізують�

ся» для вироблення складної адаптивної

поведінки» [7, 29]. Вміння управляти рухом на

межі з хаосом вимагає уникнення жорсткої

структурованості діяльності та створення кана�

лів повсякчасного обміну інформацією всере�

дині груп і між ними. Тому використання мето�

ду модерації виключає намагання будь�кого до

дрібниць керувати змінами через численну

кількість правил, жорстку структуру та фор�

мальні канали обміну інформацією. Навпаки,

передбачається система самонавчання людей.

Зазначимо, що важливим елементом процесу

модерації є візуалізація, яка допомагає учасни�

кам стежити за перебігом бесіди і підсумовувати

її результати. У звичайних розмовних ситуаціях
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ми використовуємо лише один із п’яти каналів

сприйняття, а за допомогою додаткового візу�

ального уявлення учасникам надається можли�

вість активної співтворчості за рахунок того, що

підвищується уважність, легше розуміються

складні взаємозв’язки й інформація довше збе�

рігається в пам’яті. При використанні візуаліза�

ції не існує жодних меж, оскільки вона сприяє

кращому розумінню нової інформації.
На практиці для візуалізації ми застосовуємо

великі аркуші паперу, фломастери і паперові
картки (формат А5). Також із широкого кола
допоміжних засобів, що передбачені методикою
модерації, доцільно, на нашу думку, застосову�
вати такі три прості засоби, що сприяють успіш�
ній груповій роботі.

І. РОЗКЛАД
До початку процесу обговорення проблеми

учасниками визначається коло питань і на
дощці закріплюється великий аркуш паперу
з такою таблицею.

Модератор опитує учасників, збирає теми
для обговорення і заносить їх у таблицю разом
з іншою інформацією. У другий стовпчик запи�
сується ім’я учасника, який запропонував тему,
або того, хто підготував виступ із цієї теми.
Модератор стежить за тим, щоб час, виділений
на засідання, не був перевищений. Потім уча�
сники разом з модератором визначають черго�
вість виступів, установлюючи також час для
перерв. Заповнена таблиця залишається у полі
зору кожного учасника, що дає їм можливість
контролювати дотримання регламенту й у разі
необхідності втручатися у перебіг обговорення.

ІІ. ПРОФІЛЬ ПЕРЕВАГ І НЕДОЛІКІВ
Цей інструмент використовується для аналізу

певного рішення, стратегії або альтернативи. Коли
при обговоренні проблеми окреслюються певні
шляхи її розв’язання, модератор пропонує учасни�
кам записати на маленьких паперових картках
переваги і недоліки кожного способу розв’язання
проблеми. На це відводиться не більше 10 хвилин. 

Особлива увага приділяється тому, щоб стра�
тегія, яка аналізується, була чітко сформульова�
на письмово і всі учасники зрозуміли її суть.

Кожен учасник сам закріплює свою картку на
таблицю і коментує власну думку. Потім проводить�
ся дискусія стосовно того, як використати переваги
та усунути недоліки у розв’язанні проблеми.

ІІІ. ПЛАН ДІЙ
Під час обговорення проблеми, як правило,

досягаються певні домовленості про те, які зав�
дання і хто буде виконувати в найближчому
майбутньому. План дій використовується як
інструмент контролю, оформлюється у вигляді
таблиці на великому аркуші паперу і закріплю�
ється на дошці.

До цієї таблиці під час загального засідання
заносяться завдання, які треба виконати. Моде�
ратор стежить за їх чітким формулюванням,
у другий стовпчик записує ім’я того, хто пого�
дився виконати відповідне завдання; у третій –
дату, до якої має бути результат. План дій
обов’язково повинен бути доступним кожному
учаснику семінару, оскільки він є інструментом
контролю. Кожний учасник може перевірити
виконання домовленостей і вимагати результату
від людини, ім’я якої занесене до плану дій [3].

Учені підкреслюють важливість комплектуван�
ня дискусійної групи, виходячи з професійних
інтересів викладачів. Тому завдяки методу моде�
рації нами збирається інформація актуальних на
сьогодні питань, що цікавлять педагогів та студен�
тів�магістрів, і саме ці питання домінують у про�
цесі роботи групи в режимі творчого пошуку.

Тимчасові і постійні проблемні групи створю�
ються з метою розв’язання конкретної пробле�
ми. У такі групи об’єднуються педагоги та сту�
денти, які цікавляться яким�небудь питанням,
бажають його вивчити і результати застосовувати
на практиці; або викладачі та студенти, які мають
труднощі в якій�небудь сфері своєї діяльності
і прагнуть подолати їх, щоб досягти кращих
результатів. Метод модерації використовується
також у роботі шкіл передового досвіду, що
дозволяє викладачам вивчити та творчо застосо�
вувати сучасні педагогічні ідеї в роботі різних
освітніх закладів. Застосування методу модерації
у роботі «Школи педагога�початківця» допома�
гає також успішно адаптуватися до педагогічної
діяльності, швидше знайти відповіді на складні
професійні питання, досягти успіху.

Модерація як комплексна форма підвищен�
ня професійної компетентності педагогів вза�
ємопов’язана з іншими формами методичної
роботи і не відкидає їх, а лише збагачує [2; 6; 8].
Однією з основних форм методичної роботи
у ВНЗ залишаються методичні семінари, на яких
обговорюються нові нормативні документи,
результати навчання та виховання, можливо�
сті підвищення рівня організації навчальної
і виховної роботи, вивчаються сучасні концеп�
ції викладання, передовий педагогічний досвід.
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Порядок денний

Тема Хто Час Зауваження

Переваги (+) Недоліки (–)

План дій

Завдання Хто Час Нотатки
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Зауважимо, що центром, який координує
всю методичну роботу у ВНЗ, є методична рада,
до складу якої входять досвідчені викладачі.
Методична рада визначає стратегічні напрями
розвитку всіх методичних служб ВНЗ, керує
діяльністю, створених при ВНЗ шкіл передового
досвіду і молодого вчителя, курує роботу мето�
дичних семінарів, організовує науково�прак�
тичні конференції, сприяє викладачам у виборі
форм підвищення професійно�педагогічної
майстерності, планує та організовує роботу над
єдиною методичною темою, що є визначальною
на цей навчальний рік чи на інший термін.

На нашу думку, саме ефективна організація
діяльності педагогічного колективу з розробки
єдиної методичної теми сприяє комплексному
підходу до організації методичної роботи на
факультеті, створенню атмосфери колективно�
го пошуку і творчості, засвоєнню і поширенню
передового педагогічного досвіду, залученню
багатьох педагогів і студентів до дослідницької
діяльності, самовдосконалення. Єдина мето�
дична тема затверджується на засіданні мето�
дичної ради, розробляється протягом 2�3 років
та конкретизується кожного навчального (чи
календарного) року. Викладачам і студентам
пропонується визначити один з аспектів про�
блеми (підпроблему) для власної розробки.

Зазначимо, що зміст методичної роботи на
факультеті має комплексний характер та склада�
ється із сукупності взаємозалежних напрямків
діяльності: технологічного, педагогічного, нау�
кового і управлінського, кожен з яких відобра�
жається в роботі навчальної лабораторії «Моде�
лювання педагогічної діяльності» Донецького
національного університету і передбачає вико�
нання певних функцій.

Технологічний напрям ґрунтується на дослід�
ницько�аналітичних уміннях педагогів та студен�
тів. Методика модерації покликана актуалізувати
потребу викладачів і студентів у необхідності про�
аналізувати роботу передового викладача, вио�
кремити суттєві аспекти та, по можливості, пода�
ти як технологію навчання. Набути вмінь
здійснювати технологічний підхід є одним із пер�
шочергових завдань методичної служби нового
типу, на роль якої і претендує навчальна лабора�
торія «Моделювання педагогічної діяльності».

Педагогічний напрям у роботі навчальної
лабораторії полягає в умінні модератора вплива�
ти на свідомість викладачів та студентів, в осми�
сленні необхідності засвоєння і використання у
роботі нових педагогічних технологій. Модера�
тор має продемонструвати переваги того нав�
чального процесу, що спирається на сучасні
педагогічні теорії, порівняти його з традиційним
навчанням, яке вже не дозволяє сьогодні повною
мірою виконувати завдання розвитку особисто�
сті студента відповідно до його здібностей.

Науковий напрям у роботі навчальної лабо�
раторії виник у зв’язку з реформуванням систе�
ми вищої освіти і потребує вміння модератора
організувати роботу з написання авторських
програм, посібників, методичних вказівок,
матеріалів для контролю і самоконтролю знань,
а також адаптації типових програм до умов нав�
чального процесу за кредитно�модульною
системою навчання.

Підкреслимо, що на відміну від структури
методичної служби традиційної моделі, побудо�
ваної за предметним принципом, нова модель
методичної служби будується за функціональ�
ним принципом; її складовими елементами є:
методична рада, консорціум «Університет –
школа», навчальна лабораторія, педагогічні май�
стерні, експериментальна лабораторія, інформа�
ційний центр, проблемні мікрогрупи. Досвід
нової моделі методичної служби ще тільки фор�
мується, але вже можна стверджувати, що описа�
на методика модерації сприяє зростанню профе�
сійної компетентності педагогічних кадрів.

Ми сподіваємося, що нетрадиційна модель
методичної служби ВНЗ, яка використовує ідеї
синергетики і методику модерації, дозволить
докорінно змінити підходи до визначення
цілей, завдань та змісту вищої освіти, а також
змістити акценти викладачів і студентів з безпо�
середнього отримання знань у бік професійного
становлення та розвитку.
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У статті досліджено екологічні проблеми ста"
лого розвитку та збереження навколишнього
середовища в контексті навчання студентів.
Наведено перелік основоположних принципів
«зеленої хімії». Визначено предмет дослідження,
основні завдання та міждисциплінарний характер
екологічної науки.

Ключові слова: екологія, навчання, сталий

розвиток, збереження навколишнього середо�

вища, «зелені» технології, екологічна освіта,

основи і принципи.

В статье исследованы экологические проблемы
устойчивого развития и сохранения окружающей
среды в контексте обучения студентов. Приведен
перечень основных принципов «зеленой химии». Опре"
делен предмет исследования, основные задачи и меж"
дисциплинарный характер экологической науки.

Ключевые слова: экология, обучение, устой�

чивое развитие, сохранение окружающей

среды, «зеленые» технологии, экологическое

образование, основы и принципы.

Ecological problems of sustainable development
and environment conservation within students study
context were studied. «Green chemistry» basic princi"
ples are listed. Subjects, main objectives and interdis"
ciplinary character of ecological science were defined.

Keywords: ecology, study, sustainable develop�

ment, environmental preservation, «green» techno�

logy, environmental education, fundamentals and

principles.

Вступ. Згідно з ініціативою Міжнародного

союзу теоретичної та практичної хімії (ІЮПАК),

які підтримує ЮНЕСКО, 63�а сесія Генеральної

Асамблеї Організації Об’єднаних Націй прого�

лосила 2011 рік Міжнародним роком хімії. У

відповідній резолюції ООН підкреслюється, що

досягнення фундаментальної хімії значною

мірою зумовлює сучасний рівень розуміння

будови матеріального світу, а хімічні підходи та

технології відіграють ключову роль у розв’язан�

ні глобальних проблем сталого розвитку і збере�

ження навколишнього середовища, в забезпе�

ченні населення планети чистою водою, їжею,

ефективними ліками, енергією. Запропонова�

ний ІЮПАК девіз року хімії «Хімія — наше

життя, наше майбутнє» повинен сприяти розу�

мінню різними верствами суспільства важливої

ролі хімії, підвищенню попиту на хімічні знання

і розробки, залученню здібної молоді в хімічну

науку та промисловість, поглибленню міжна�

родного співробітництва хіміків і їх організацій

в інтересах збереження нашої планети та вирі�

шення глобальних проблем людства [1, 2].

Проведення року хімії в нашій країні повинно

сприяти створенню і впровадженню нових еколо�

гічно безпечних, енерго� та ресурсозберігаючих

процесів хімії і хімічної технології, сприяти

модернізації економіки країни, подоланню її

сировинного характеру та переведенню на суча�

сний високотехнологічний шлях розвитку бага�

тьох екологічних і природоохоронних проблем.

Серйозним спонукальним та об’єднуючим

моментом у боротьбі за ці цілі є так звані «зеле�

ні» рухи та «зелені» технології. Початок «зелено�

му» руху було покладено ще в 60�і роки ХХ сто�

ліття, коли громадськість Північної Америки

і Західної Європи, яка виступає за збереження

навколишнього середовища, добилася поси�

лення природоохоронного законодавства та

посилення контролю за використанням токсич�

них хімікатів у різних галузях економіки і со�

ціальної сфери. Окрім штрафних санкцій та

заборони застосування ряду особливо небезпеч�

них хімікатів, посилилась увага до пошуку
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менш токсичних заміщуючих хімічних речовин,

альтернативних технологій енерго� і ресурсоз�

береження. Більш того, законодавчо був введе�

ний токсикологічний контроль отриманих та

застосовуваних хімічних речовин і матеріалів.
Визначення «зеленої» хімії, прийняте ІЮПАК

[3], таке: «Зелена хімія — відкриття, розробка та
використання хімічних продуктів та процесів,
які зменшують або виключають використання
і утворення шкідливих речовин». Визначення
прямо вказує на необхідність урахування
можливих негативних явищ ще на стадії ство�
рення нових сполук, про що раніше дослідники
часто не задумувалися. Поль Анастас та Джон
Корнер сформулювали 12 принципів «зеленої»
хімії, які стали нині класичними [4]. Ці принци�
пи, які розкривають практичні аспекти визна�
чення ІЮПАК, наводяться нижче.

•• Запобігання (краще не допускати утворен�
ня відходів, ніж займатися їх переробкою
або знищенням).

•• Раціональне (ефективне) використання
вихідних реагентів (методи синтезу повин�
ні розроблятися таким чином, щоб у скла�
ді кінцевого продукту входило якомога
більше атомів використовуваних вихідних
реагентів).

•• Зниження загрози процесів і продуктів синте<
зу (у всіх можливих випадках потрібно праг�
нути до використання або синтезу речовин,
нетоксичних або малотоксичних для люди�
ни та навколишнього середовища).

•• Конструювання «зелених» матеріалів (тех�
нології повинні забезпечувати створення
нових матеріалів з найкращими функціо�
нальними характеристиками і мінімаль�
ною токсичністю).

•• Виключення використання небезпечних
допоміжних реагентів (слід по можливості
уникати використання в процесі синтезу
допоміжних реагентів (розчинників, екс�
трагентів і т.д.): якщо це можливо, ключо�
вим є параметр токсичності).

•• Енергозбереження (слід сповна враховува�
ти економічні та екологічні наслідки,
пов’язані із затратами енергії в хімічних
процесах: бажано здійснювати процеси
синтезу при кімнатній температурі і нор�
мальному атмосферному тиску).

•• Використання відновлюваної сировини
(у більшості випадків, коли це технічно
можливо та економічно вигідно, слід від�
давати перевагу відновлюваній сировині).

•• Зменшення числа проміжних стадій (потріб�
но мінімізувати або зовсім відмовитися від
непотрібних проміжних стадій (блокуючі
групи, протектори, проміжні модифікатори
фізичних та хімічних процесів), оскільки
проміжні стадії зазвичай поєднані з додат�

ковими відходами та збільшенням кілько�
сті реагентів, які використовують).

•• Використання каталітичних процесів (ката�
літичні процеси з максимально можливою
селективністю прийнятніші стехіометрич�
них реакцій).

•• Біорозклад (потрібно прагнути до легкого
біорозкладу вихідних та отриманих із них
продуктів, які не призводять до небезпечних
для навколишнього середовища сполук).

•• Забезпечення аналітичного контролю в ре<
альному часі (для попередження утворення

небезпечних відходів потрібно розвивати

аналітичні методи, які забезпечують мо�

жливості моніторингу та контролю в ре�

альному часі).
•• Попередження можливості аварій (хімічні

сполуки, які використовують у технологіч�

них процесах, повинні бути присутні у фор�

мах, які мінімізують можливість хімічних

аварій, таких, як викиди сильнодіючих

отруйних речовин, вибухи, пожежі).

Визначення, предмет дослідження, основні завдання 
та міждисциплінарний характер екологічної науки

Термін «екологія» став останнім часом «усюди

проникаючим» і «всеохоплюючим». Будь�яка

наука сьогодні без видимих зусиль установлює

свою предметну галузь екологічних досліджень.

Такий феноменальний злет екологічного напря�

му небезпідставний і потребує уточнень.

Термін екологія вперше вжив у 1866 році

німецький учений Е. Геккель. Він походить від

грецьких слів oikos, що означає дім, помешкан�

ня, місце перебування, та logos – наука. Так Гек�

кель назвав науку, що вивчає організацію та

функціонування надорганізмових систем різ�

них рівнів: видів, популяцій, біоценозів і біо�

сфери. Спочатку цей термін використовувався

тоді, коли йшлося про вивчення взаємозв’язків

між рослинними та живими спільнотами, що

входять до складу стійких і організованих

систем, які склалися в процесі еволюції орга�

нічного світу з навколишнім середовищем. 

Екологія є складовою частиною біології.

Американський еколог Юдін Одум дав най�

більш коротке і найменш спеціальне визначен�

ня екології — це біологія навколишнього сере�

довища [5]. При цьому автор запропонував ще

кілька варіантів визначення екології, а саме: 

екологія — дисципліна, що вивчає загальні

закони функціонування екосистем різного

ієрархічного рівня;

екологія — комплексна наука, що досліджує

середовище існування живих істот (включаючи

людину);

екологія — галузь знань, що розглядає деяку

сукупність предметів та явищ з точки зору
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суб’єкта або об’єкта (живого або за участю

живого), який є центральним у цій сукупності;

екологія — дослідження становища людини як

виду та суспільства в екосфері планети, її зв’язків

з екологічними системами і засоби впливу на них;

екологія — об’єднуючий елемент усієї розу�

мової діяльності людини на планеті, що сприяє

знаходженню раціональних рішень у процесі

господарської діяльності людини і при оцінці її

досягнень та успіхів не в споживацькому аспек�

ті, а у встановленні їх права на життя лише в

тому випадку, коли вони базуються на м’яких

впливах господарської діяльності людини на

природне та навколишнє середовище і не завда�

ють прямих та опосередкованих збитків людині

як особі, здоров’ю і добробуту нинішніх та

наступних поколінь людей на Землі;

екологія — наука про способи обмеження

споживання ресурсів біосфери для задоволення

потреб господарської діяльності людини або,

іншими словами, наука про обмежувальні прог�

нози в господарській діяльності людини на

Землі;

екологія — це наука, яка досліджує законо�

мірності життєдіяльності організмів (у будь�я�

ких проявах, на всіх рівнях інтеграції) у їх при�

родному середовищі існування з урахуванням

змін, які вносяться у середовище діяльністю

людини;

екологія — наука про відносини живих орга�

нізмів та їх угруповань між собою і з довкіллям. 

Предметом дослідження екології є детальне

вивчення за допомогою кількісних методів

основ структури та функціонування природних

і створених людиною систем. Жива природа,

що оточує нас, — це не безладне, випадкове

поєднання живих істот. Вона є стійкою органі�

зованою системою органічного світу, що скла�

лася в процесі його еволюції. Центральне місце

в екології посідає проблема динаміки та чисель�

ності популяції і механізмів її регулювання. Тут

виявляється значимість участі популяційних

(конкуренція за їжу) та біоценотичних (хижаків,

паразитів, збудників захворювання) механізмів.

Екологія, постійно збільшуючи набір факто�

рів зовнішнього середовища, вивчає їх вплив на

особини, популяції, на людину. Звідси випливає

прямий зв’язок екології з господарською діяль�

ністю людини, особливо з такими масштабни�

ми виробництвами, як енергетика, паливо� та

ресурсовидобувні комплекси, хімія, транспорт,

лісове та сільське господарство тощо.

Тому серед основних завдань екології можна

виділити такі:

•• дослідження особливостей організації

життя, в тому числі у зв’язку з антропоген�

ним, що є результатом людської діяльно�

сті, впливом на природні системи;

•• створення наукової основи раціональної
експлуатації біологічних ресурсів;

•• прогнозування змін природи під впливом
діяльності людини;

•• збереження середовища існування людини.

Екологічні системи.
Проблеми господарської діяльності суспільства

Під екологічною системою розуміють сукуп�

ність елементів, утворених живими організмами

та середовищем їх існування, пов’язаних між

собою обміном речовин і енергії. При дослі�

дженні регулювання чисельності ссавців велике

значення надається аналізові взаємопов’язаних

фізіологічних, гормональних та залежних від

поведінки механізмів. У динаміці чисельності

популяцій найглибше вивчається роль практично

важливих видів: шкідників сільського і лісового

господарства, носіїв та переносників збудників

захворювань, об’єктів рибного і мисливського

промислів.

Взаємовідносини людини з видами, популя�

ціями, спільнотами в наш час є екологічно нез�

балансованими. Внаслідок цього мають місце

значні втрати врожаїв через шкідників, значних

збитків завдають живі організми сировині,

матеріалам, техніці, будівлям та спорудам,

пам’ятникам культури, скорочується чисель�

ність та зникають окремі види, виникає еколо�

гічний дискомфорт урбанізованого середовища,

що поглиблює стресові ситуації, зростає захво�

рюваність людей.

Збалансованість взаємовідносин людини

з видами, популяціями та спільнотами може

бути досягнута за рахунок комплексних зусиль

з боку людини шляхом екологічної регламента�

ції господарської діяльності, цілеспрямованого,

екологічно виправданого впливу на види, попу�

ляції та екосистеми, шляхом екологічного вихо�

вання підростаючих поколінь.

Завдяки цьому може бути розв’язано багато

проблем господарської діяльності суспільства:

•• інтенсифікація виробництв ряду галузей;

•• збереження і заощадження сировини;

•• охорона історичних та архітектурних

пам’яток;

•• збільшення часу експлуатації промисло�

вих та житлових комплексів;

•• збільшення тривалості життя і зниження

захворюваності людей в умовах урбанізо�

ваного середовища;

•• вдосконалення механізмів взаємодії сус�

пільства та природи.

Характерною рисою екології є те, що вона не

належить до числа наукових дисциплін з про�

стою лінійною структурою, оскільки вона є між�

дисциплінарною. В процесі свого розвитку і

освоєння людиною нових дисциплін екологічні
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знання повинні неперервно накопичуватися.

Екологія є спільною базою співпраці фахівців

усіх напрямків: натуралістів та інженерів, екс�

периментаторів і вчених�теоретиків, біологів,

математиків, економістів, медиків, метеороло�

гів, для яких екологічні знання є просто

необхідними. Набуття кожною людиною еколо�

гічних знань буде сприяти дбайливому ставлен�

ню до природи, збереженню її та меншій кіль�

кості ударів з її боку у відповідь за бездумне

ставлення до неї. Все більше людей бере участь

у діяльності з охорони навколишнього середо�

вища, а екологія стає все більш важливою для

життя людини й її існування на планеті. Думати

глобально, а діяти локально — ось актуальний

екологічний девіз сьогодення [6].

Загальна екологія займається дослідженням

усіх типів екосистем. Екологія рослин дослі�

джує зв’язки рослинних організмів із середови�

щем. Екологія тварин досліджує динаміку та органі�

зацію тваринного світу. Крім того, існує екологія

людини, тварин і екологія мікроорганізмів.

Біосфера являє собою найбільшу екологічну

систему, основою якої є забезпечення кругообі�

гу речовин та трансформації енергії, перемі�

щення їх уздовж харчових ланцюгів. Проблеми

взаємовідносин живого організму з навколиш�

нім середовищем завжди були компетенцією

самостійної наукової галузі – екології, що поча�

ла формуватися понад сто років тому. За більш

ніж вікову історію своєї онтологічної еволюції

екологія, як наука про взаємовідносини живих

організмів із навколишнім середовищем, прой�

шла шлях, склавшись у важливу наукову дисци�

пліну біологічного спрямування.

Вчення про біосферу і ноосферу
Важливим етапом у розвитку всього приро�

дознавства стало створене В. Вернадським

учення про біосферу та ноосферу, з якого

випливає, що взаємодія організмів із середови�

щем не обмежується зайнятим простором,

а поширюється далеко за його межі. Тому пред�

мет досліджень екології потенційно був завжди

ширший і об’ємніший за простір, що займає

його екосистема. Встановлені в екології логічні

взаємозв’язки та принципи поступово набували

дедалі практичнішого значення.

У вперше введений прихильником біогеохі�

мічних концепцій розвитку французьким мате�

матиком та філософом Е. Ла Руа термін

«ноосфера» В. Вернадський вклав якісно новий,

соціально�екологічний зміст, трактуючи її як

«такого роду стан біосфери, в якому повинні

проявлятися розум і спрямована ним робота як

нова небувала на планеті геологічна сила».

Вчення В. Вернадського сприяло подальшому

розширенню предмета екології, надало нової

ідейної спрямованості екологічним досліджен�

ням, акцентуючи увагу на охороні навколиш�

нього середовища та біосфери в цілому від неба�

жаних порушень речовинно�енергетичного

кругообігу на планеті. З розширенням предмета

екології зростало коло теоретичних і приклад�

них завдань, які перед нею висувалися.

Однак протягом тривалого періоду радянсь�

кого тоталітаризму екологія поряд з іншими

біологічними науками розвивалась уповільнено

через відсутність соціального замовлення, все�

владдя комуно�тоталітарного класово�ідеоло�

гічного догматизму, насилля підтримуваних

правлячим режимом псевдонаукових ідей у цій

сфері. І все ж екологічні ідеї хоча й повільно, але

проникали в науку. За своєю суттю екологія

невдовзі була визнана, виступила організатором

і стимулятором розвитку інших галузей приро�

дознавства. До неї додалися нові аспекти дослі�

джень, поступово вона почала набувати іншого

наукового змісту та соціального звучання.

Діапазон трактувань екології в цих умовах стає

надзвичайно широким — від захисту традиційно

сформованого екологічного змісту цієї науки до

цілковитої його підміни гуманістичними аспек�

тами. З’явилися вкрай не фахові визначення.

Зміна у ставленні до екології та перетворення

її з підпорядкованої галузі біологічних знань

у провідний самостійний науковий напрям

пояснювались тим, що саме життя висунуло

перед нею завдання стати теоретичною базою

багатогранної практичної діяльності у свідомості

людей. Участь фахівців різних профілів у вирі�

шенні теоретичних і практичних завдань екології

сприятливо позначилась на її розвитку, збагатила

новими ідеями, науковими підходами та прак�

тичним досвідом. Разом з тим сучасні вимоги до

екології і позиції розвитку стали несподіваними,

а її науковий потенціал виявився недостатнім для

роз’яснення політичних та господарських про�

блем, організації раціонального природокори�

стування в регіональних і загальнодержавних

масштабах. Вивчення проблем негативного

антропотехногенного впливу на довкілля вима�

гало нових наукових підходів та розвитку відпо�

відних форм і методів екологічної освіти.

Досвід свідчить, що нові галузі знань неможли�

во проголосити, вони формуються в процесі три�

валого розвитку численних різнопланових дослі�

джень і апробації одержаних результатів у реальній

практиці. Сучасна постіндустріальна епоха зумо�

вила перехід пізнання на такий порядок сутності,

де те, що в явищі виступало як розрізнене, стає

внутрішньо взаємозв’язаним, суттєво єдиним,

спонукала все частіше розпочинати дослідження

соціально�екологічних проблем з постановки зав�

дань, які виникають у практиці суспільної життє�

діяльності. «Ми все більше спеціалізуємось не за

«О
С

В
ІТ

А
 Р

Е
ГІ

О
Н

У
» 

№
4

, 
2

0
1

0

298



науками, — підкреслював В. Вернадський, — а за

проблемами, це дає змогу, з одного боку, надзви�

чайно заглиблюватись у явище, яке вивчається,

а з іншого — все ширше охоплювати його з усіх

точок зору» [7]. За цих умов стираються наукові та

організаційні грані, а процес актуалізації наукових

проблем прискорюється.

В екології почали проявлятися не лише гло�

бальність і комплексність сучасних природни�

чих проблем, але й їх взаємопереплетіння з про�

блемами географічними, економічними,

соціальними, політичними. Під цим приводом

деякі дослідники, на наш погляд, неправомірно

почали перетворювати екологію з біологічної

науки на галузь знань, що вивчає складні сус�

пільствознавчі, економічні, етичні і політичні

питання, нерідко трактувати її вже не як науку,

а як загальнонауковий підхід [8].

Отже, основи екологічного знання в його

широкому міждисциплінарному розумінні, по

суті, були закладені ще В.Вернадським в його

вченні про біосферу, а потім у роботах В.Сука�

чова (вчення про біогеоценози), В.Сочави

(вчення про геосистеми), О.Григор’єва (вчення

про географічну оболонку) та ін. [8].

Взаємовідносини між суспільством і природою
Все очевиднішим стає складний характер

взаємовідносин між суспільством і природою,

і саме це спонукало до життя нову суміжну

галузь знання, яка аналізує та синтезує різнома�

нітні загальнонаукові, природничі і соціологічні

дані з метою виявлення закономірностей взає�

мозв’язку природи і суспільства, природи і люд�

ства, оцінки стану природного середовища,

прогнозування його змін, вироблення рекомен�

дацій з регулювання й оптимізації екологічної

взаємодії. Цю практичну і теоретичну пробле�

матику називають по�різному: «людина і приро�

да», «взаємодія природи та суспільства», «охо�

рона природи», «збереження природного

середовища», «енвайронменталізм», «екологія

людини і суспільства», «соціальна екологія»,

«глобальна екологія» тощо.

В екологічному взаємовідношенні беруть

участь досить різнорідні, але тісно взаємопов’я�

зані об’єкти: космічна і, як її частина, земна

природа, неорганічний і органічний світ, люди�

на як біологічний таксон та популяція, як етнос

і раса, людство в якості досоціального та

соціального організму, суспільство на різних

рівнях його організації і діяльності — технічно�

му, економічному, політичному, ідеологічному,

естетичному тощо. Відповідне обмеження та роз�

членування екологічної проблематики може про�

водитись по�різному. Такі дослідники, як Бачинсь�

кий Г. О., Беренда Н. В., Бондаренко В. Д.,

намагаються реалізувати такий системний під�

хід, який потребує виділення головних взаємо�

діючих компонентів і елементів природи та

людства і ґрунтується на передбаченні їх реаль�

ної чи можливої інтеграції в цілісній екосисте�

мі, що саморозвивається [9].

Різнорідні та різнорівневі біосистеми (орга�

нізми, популяції, таксони, біоценози, біосфе�

ра), будучи замкнутими в межах геосистем, є,

порівняно з ними, більш високоорганізованими

об’єктами, які в екологічному аспекті досліджу�

ються біоекологією, що охоплює і екологію

людини як біосистеми, — антропоекологію. Всі

біосистеми взаємодіють з геосистемами, хоча

далеко не всі геосистеми втягнуті в цю взаємо�

дію. Інтеграція геосистем та біосистем утворює

біосистеми, чи екосистеми, різних ієрархічних

рівнів — від біогеоценозів аж до біосфери чи

екосфери («біосфери» у розумінні В. Вернадсь�

кого). Останні три терміни часто розглядаються

як синоніми, хоч ототожнювати біогеосферу

з біосферою недопустимо: є пропозиція екос�

ферою називати спотворену антропогенними

впливами біогеосферу (І. Круть, І. Забєлін,

1988). Біогеосферу, як екосистему вищого пла�

нетарного рівня, слід відрізняти від екосу як

багаторівневу системну сукупність усіх екоси�

стем, включаючи і біогеосферу. 

Все людство, організоване як на природних,

так і на штучних рівнях, як єдину систему

вищого рівня утворює антропосферу; його біо�

логічній організації відповідає біоантропосфера

(Д. Анучин та ін.). Виділення тільки соціальної

організації антропосфери дає підстави для виді�

лення соціосфери, яку, як соціосистему вищого

рівня, слід відрізняти від соціуму як сукупності

всіх соціосистем (Ю. Єфремов та ін.). Соціос�

фера включає і матеріальну, і духовну культуру,

аналіз яких, зокрема, дає можливість бачити,

по�перше, систему штучних матеріальних

речей, відносин, властивостей — техносферу

(С. Колесник та ін.) і, по�друге, систему генеро�

ваних людиною ідей, знань, думок, інформацію

та ін. — названу ноосферою (Е. Леруа, П. Тейяр

де Шарден, дещо в іншому розумінні В. Вер�

надський та ін.). Отже, слід підкреслити, що

поки що залишається відкритою проблема

системної інтеграції соціосфери з біогеосферою

в єдину самоорганізовану екосферу, в єдину

систему геоекологічного знання.

І саме тому, переходячи від природничої еко�

логії через біоекологію до соціальної екології,

необхідно визнати останню поки що лише при�

кладною екологією, але не у вузькоутилітарно�

му смислі, а в життєво важливому практичному

значенні. Прикладна екологія покликана лікві�

дувати розрив між природою та суспільством,

між природним і гуманітарним знанням, навіть,

по можливості, забезпечити їх інтеграцію. 
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Аналіз взаємозв’язку соціального та біотич�

ного в людині стверджує, що її соціальна суть

сформувалась у надбіотичній сфері її існування

і невіддільна від праці та свідомості. Людське

суспільство є носієм соціальної форми руху

матерії, складною саморегульованою системою

зі своїми специфічними законами розвитку,

регуляторними механізмами й інституціями, які

повинні керуватися не лише соціальними пере�

твореннями, а й середовищем, в якому ці пере�

творення відбуваються. Саме з цих причин систе�

ма «суспільство�природа» характеризується не

структурною єдністю біотичного і соціального,

а представлена двома дискретними, хоч і взає�

мозв’язаними системами, їх структурно�функ�

ціональні особливості незіставні й несумісні.
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Розглядається екологічна культура — як тип
життєдіяльності людини, що успадковується,
та її взаємовідносин з навколишнім середовищем,
що сприяють здоровому способові життя, стій"
кому соціально"економічному розвитку, екологіч"
ній безпеці країни і кожної людини, і виступає
регулятором екологічної діяльності. Автор під"
креслює, що функціонування екологічної діяльно"
сті пронизує всі компоненти культури та спрямо"
вує їх на гармонізацію соціоприродних відносин.

Ключові слова: освіта, екологія, екологічна

культура, особистість, суспільство.

Рассматривается экологическая культура —
как тип жизнедеятельности человека, который
передается по наследству, а также его взаимо"
отношения с окружающей средой, что благопри"
ятствуют здоровому образу жизни, стойкому
социально"экономическому развитию, экологиче"
ской безопасности страны и каждого человека,
выступает регулятором экологической деятель"
ности. Автор подчеркивает, что экологическая
деятельность пронизывает все компоненты куль"
туры и направляет их на гармонизацию социо"
природных отношений.

Ключевые слова: образование, экология, эко�

логическая культура, личность, общество.

The ecological culture — as type of ability to live of
the person which is handed down, and als its mutual
relations with an environment that favour to the
healthy way of life, proof social and economic develop"
ment, ecological safety of the country and each person
is considered, acts as a regulator of ecological activity.
The author emphasizes, that ecological activity penet"
rates all components of culture and directs them on
harmonization of socially"natural relations.

Key words: education, ecology, ecological cultu�

re, the person, society.

Соціальні проблеми завжди тісно пов’язані зі

станом природного середовища. Людство з пер�

ших кроків природокористування взяло на себе

роль підкорювача природи, що обумовило фор�

мування та ствердження антропоцентричного

підходу у взаємовідносинах з природним ото�

ченням, негативні наслідки якого особливо гос�

тро почали проявлятись із середини ХХ століт�

тя. На той час прогресивні вчені світу головною

причиною наростаючої кризи визнали людські

якості — антропоцентризм, недосконалі мен�

тальні настанови, які виправдовували застос�

ування сили в міжетнічних конфліктах, нетер�

пимість до інших рас, націоналізм тощо. Але

зараз більшість людей починає розуміти, що

вихід із глобальної соціально�екологічної кризи

можливий лише через трансформацію людської

свідомості — зміну менталітету і перехід від

антропоцентризму до природоцентризму, який

визнає паритет життєвих інтересів усіх пред�

ставників біосфери. 

Для кожної країни прийняття Концепції

переходу до стійкого розвитку — справа надто

поважна та відповідальна. Тут не місце випадко�

востям, байдужості, оскільки йдеться про

людське життя, стратегію розвитку суспільства,

держави, а в кінцевому підсумку — світу на три�

валу перспективу.

Сягнувши надзвичайно високого рівня піз�

нання і розвитку, суспільство тим самим ство�

рило реальну загрозу своєму існуванню. Сьо�

годні йдеться про інтенсивне якісне та кількісне

знищення природних умов і ресурсів, необхід�

них та достатніх для існування живого, передусім

людини. За прогнозом учених Римського клубу,

при збереженні наявних тенденцій у взаємодії

суспільства і навколишнього середовища, вже

через 35�40 років може розпочатися масове

вимирання землян. Це стосується всіх країн

і народів [2].

До останнього часу людство не переймалося

цими питаннями, споконвічно користуючись

природою необмежено. За часів Античності та

Середньовіччя людина використовувала надане

природою, але знаходячись у відносній гармонії

з природою, за відсутності промислового

виробництва та шкідливих технологій. Раціона�

лізм і науковий емпіризм Нового часу возносить

людину над природою, людський розум стає

найвищою цінністю та головною відзнакою

людини, за допомогою науки людство присво�

ює себе право на перетворювальну діяльність

і починає підкоряти, змінювати, переробляти

природу на власний розсуд. На жаль, розвиток

науки завжди випереджає розвиток моралі,
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цінностей та загальнолюдських норм. З початку

двадцятого століття людське співтовариство

використовувало науку не тільки на власну

користь, а й для масового знищення собі подібних.

У середині минулого століття все це призвело до

того, що людство стикнулося з невирішуваними

проблемами навколишнього середовища, з’я�

вилась така галузь наукового знання, як еколо�

гія, актуалізувалося питання екологічної безпе�

ки людства. Невпинне поглиблення екологічної

кризи, а точніше кризи відносин суспільства з

природою, наприкінці ХХ століття викликало

необхідність радикальних заходів щодо цілей та

пріоритетів розвитку.

Засоби вирішення кризової ситуації у відно�

синах суспільства і природи необхідно шукати

в самих причинах її виникнення. Особливості

людської діяльності породжують сучасну кризу

у взаємовідносинах суспільства та природи, і во�

ни ж створюють головні передумови для уни�

кнення глобальної екологічної катастрофи.

Людська діяльність має свідомий, доцільний ха�

рактер, і її особливості, значною мірою, зумов�

лені специфічними рисами свідомості.

Свідомість прийнято визначати як найвищу

форму найбільш загальної властивості матерії —

відображення. Вона полягає в узагальненому,

оціночному та цілеспрямованому відображенні

дійсності, в її конструктивно�творчому пере�

творенні, у випереджальному мисленному мо�

делюванні дій, у передбаченні їх наслідків,

у раціональному регулюванні та самоконтролі

людської діяльності.

Серед основних властивостей свідомості ви�

діляють її предметність та універсальність.

Предметність свідомості полягає в тому, що в ній

відображається не світ взагалі у всій його бага�

томанітності, багатовимірності та нескінченно�

му різноманітті, а лише певні предмети, їх влас�

тивості чи окремі сторони, що включаються

в практичну діяльність людини. Це породжує

«частковість» у пізнанні і освоєнні природного

простору та кризовість відносин між суспіль�

ством та природою. В той же час універсаль�

ність свідомості, як здатність відобразити будь�

який предмет чи його властивість, весь світ у його

найбільш загальних взаємозв’язках, є головною

передумовою розв’язання конфлікту між люди�

ною і природою в їх спільних інтересах.

Відтворення прямої дії суспільства на приро�

ду здійснюється в тій чи іншій мірі всіма форма�

ми, всією системою суспільної свідомості, тоді

як предметом екологічної свідомості є комплекс

прямих та зворотних зв’язків у системі «суспіль�

ство�природа».

Екологічна свідомість як специфічна, само�

стійна форма суспільної свідомості виникає

лише в XX ст. нашої ери як наслідок відобра�

ження загрози глобальної екологічної катастро�

фи і наростання кризових явищ у взаємовідно�

синах суспільства та природи в цілому. Вона

формується на основі пізнання як тих законів,

що забезпечують цілісність природного середо�

вища, так і тих, що повинні обумовлювати

людську діяльність з метою збереження і покра�

щання придатного для людського існування

стану природи. В той же час можна говорити

про існування елементів екологічної свідомості

і на більш ранніх етапах існування людського

суспільства. З одного боку, екологічна свідо�

мість зароджується в результаті усвідомлен�

ня екологічно відшліфованих відносин рослин

і тварин з абіотичним та біотичним середови�

щем, біотичних колообігів речовини й енергії,

а з іншого боку, вона відображає гостру еколо�

гічну ситуацію, що виникла в результаті госпо�

дарської діяльності людини.

Становлення екологічної свідомості в суча�

сну епоху, на думку багатьох учених, йде за чо�

тирма основними напрямками:

— науковим, що виражається в прагненні

реалізувати на практиці наявні теоретичні

і практичні знання про існуючі у природ�

ному світі зв’язки, про те, як можна уни�

кнути їх порушення в ході виробничої

діяльності людини;

— економічним — виражається в усвідо�

мленні економічної невигідності вироб�

ничої діяльності, що руйнує оточуюче лю�

дину природне середовище;

— культурним — проявляється в прагненні

зберегти природне середовище як елемент

культурного середовища;

— політичним — знаходить вияв у прагненні

людей створювати умови існування, від�

повідні гідності людини.

Як наголошував український дослідник

Б. В. Плясковський, в основі сучасної екологіч�

ної свідомості лежать дві діаметрально проти�

лежні філософсько�методологічні концепції.

Перша — природа за своїм станом недоско�

нала. Тому слід розробляти особливе екологічне

виробництво, яке б поліпшувало й удосконалю�

вало природу з точки зору створення відповід�

них умов для нормального проживання людини.

Проте не варто забувати, що й саме середовище

проживання теж має діалектичний характер, бо

складається з природного і штучного, причому

друге через прискорений розвиток НТР повин�

но з перспективою поглинути перше, незва�

жаючи на його привабливість.

Ця концепція викликає серйозні заперечен�

ня, позаяк немає достатніх доказів того, що під

час свого здійснення вона приведе до бажаного

результату, а не навпаки. Існує реальна загроза:

рівновага між природними і штучними умовами
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життя може перейти в нестабільність, а то й у не�

зворотність процесів, що прискорить настання

екологічної катастрофи.

Друга концепція — більш перспективна,

більш гуманна — не перебудовувати, а зберіга�

ти, підтримувати середовище перебування, що

існує.

Для цього необхідно використовувати нові

науково�технологічні досягнення НТР, але прі�

оритет повинен надаватися ресурсозаощаджу�

вальним та безвідхідним технологіям. Ця кон�

цепція привабливіша для сучасного стану

екологічної свідомості, хоча теж має складні

внутрішні проблеми. Вона, наприклад, не дає

чіткої програми, якою мірою слід змінювати

природне середовище, а якою — штучно ство�

рене, тобто техносферу.

На сучасному етапі розвитку соціоприрод�

них відносин відбуваються функціональні та

структурні зміни суспільної свідомості, в яких

відбивається глобально�екологічна ситуація,

що склалася. З одного боку, відбувається еколо�

гізація суспільної свідомості, виникає і розви�

вається її новий стан, який виражається в масо�

вому розповсюдженні та зростанні суспільної

значимості соціально�екологічної проблемати�

ки в свідомості суб’єктів екологічної діяльності.

З іншого ж боку, формується екологічна сві�

домість як нова, відносно самостійна форма

суспільної свідомості, для якої характерним

є синтезований спосіб відображення та ком�

плексний характер регулювання взаємовідно�

син у системі «суспільство�природа».

Теоретичним ядром екологічної свідомості

виступає соціальна екологія як наука.

Формування екологічної свідомості — це

процес пізнання законів системної цілісності

природи і законів, що визначають взаємодію

суспільства та природи, що повинні враховува�

тися на шляху суспільного розвитку і глобаль�

ного управління природними компонентами.

Становлення екологічної свідомості виражає

зацікавленість суспільства в збереженні та роз�

гортанні природного світу у всій його різнома�

нітності, в узгодженні соціальних потреб з мож�

ливостями природи. Вона сприяє подоланню

утилітарно�прагматичного ставлення до природ�

ного середовища, зняттю традиційних антропо�

центристських світоглядних установок, подолан�

ню, врешті�решт, глобальної екологічної кризи.

Існують природні фактори, які розглядають�

ся суспільством лише як умова виробництва по�

ряд з іншими, і в той же час відіграють у системі

нормального функціонування біосфери досить

значну, а часто незамінну роль, підтримуючи її

цілісність та здатність до самовідтворення.

У цьому полягає одна з найбільш гострих супе�

речностей взаємовідносин суспільства і приро�

ди. Далеко не завжди співпадає практично

необхідне людині та екологічно необхідне біо�

сфері, природі в цілому. Важливим фактором

зняття цієї суперечності є формування в су�

спільстві екологічної свідомості.

Екологічна свідомість має ряд особливостей,

які, в свою чергу, обумовлюють специфіку її

функціонування в загальній структурі суспільної

свідомості. До таких особливостей слід віднести:

1) комплексний характер, що враховує особ�

ливості об’єкта відображення, екологічно

мисляча людина повинна демонструвати

вміння не лише усвідомлювати взаємозв’я�

зок окремих явищ природи та наслідків

людської природоперетворюючої діяльно�

сті, а й прослідковувати, в якому взаємоз�

вязку вони перебувають з іншими явища�

ми більш широкої системи, ніж та, що

безпосередньо розглядається;

2) вміння охоплювати об’єкт відображення

та пізнання у всій його різноякісності,

гетерогенності та побачити за цією багато�

манітністю деяку сутнісну єдність, важли�

ву в екологічному відношенні;

3) здатність бачити не тільки найближчі на�

слідки змін, що здійснюються в природі,

але й наслідки більш віддаленого порядку,

бачити не тільки прямі, а й зворотні зв’яз�

ки змін, що відбуваються в природі та су�

спільстві.

Якщо розглядати екологічну свідомість за

способом відображення, то найбільш специфіч�

ною рисою можна визначити те, що вона не

може обмежитись лише попередніми напрац�

юваннями, теоретичними конструкціями та

понятійним апаратом окремих наук, оскільки їх

спрямованість на вивчення окремих явищ при�

роди та буття суспільства суперечить головному

завданню — охопити єдиним апаратом пізнання

якісно різнорідні явища.

Пізнання природи людиною завжди виступа�

ло одним із найважливіших засобів її активного

перетворення відповідно до багатоманітних

практичних потреб самої людини. Екологічний

аспект свідомості повинен був якоюсь мірою

відразу виконувати протилежну функцію —

обмежити втручання людини в природні проце�

си рамками екологічно допустимих на даному

етапі історичного розвитку умов. Це і система

табу, і релігійні норми, і певні звичаї того чи

іншого народу. Внаслідок цієї особливості еко�

логічна свідомість у своїй завершеній формі не

могла виникнути стихійно. Навпаки, вона по�

кликана, за своєю суттю, протистояти стихійно

належному людині прагненню до нічим не обме�

женої експансії в природу і самоствердження

себе таким чином саме як істоти соціальної

і розумної. Вся попередня історія людства
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складалась як постійна і напружена боротьба за

самоствердження людини в світі природи шля�

хом «перемог» над нею. Але за кожну таку «пере�

могу» природа досить жорстоко «мстилась», про

що свідчать факти далекої і не зовсім історії взає�

модії суспільства з навколишнім природним

середовищем.

Для вияснення сутності екологічної свідомо�

сті необхідно також розглянути і її структуру,

яка може бути представлена різними рівнями та

формами.

За гносеологічним критерієм в екологічній

свідомості виділяються такі рівні:

1) буденна екологічна свідомість, в якій

відображаються щоденне життя людини,

її безпосередня взаємодія з навколишнім

природним середовищем. Знання про

особливості взаємовідносин суспільства

з природою виступають у не систематизо�

ваній формі і вплетені у безпосередню

практичну діяльність у їх переломленні

через безпосереднє буття людей. Вони

можуть бути логічно неузгодженими,

суперечливими;

2) спеціалізована (теоретична) екологічна

свідомість, що включається більшою час�

тиною в наукове екологічне знання, в яко�

му відбувається рефлексія масової свідомос�

ті. Знання про взаємозв’язок суспільства та

природи на цьому рівні мають спеціалізо�

вану, теоретичну форму. Вони завжди

повинні бути систематизованими, несупе�

речливими, логічно узгодженими. Цей

рівень свідомості базується на досягненнях

соціальної екології як науки. На ньому

відображення відбувається через пізнання

сутності, закономірностей та тенденцій

розвитку взаємовідносин у системі «су�

спільство�природа».

За критерієм носія в екологічній свідомості

можна виділити такі форми:

1) індивідуальна екологічна свідомість, тоб�

то сукупність уявлень, відчуттів, знань про

особливості взаємодії суспільства і приро�

ди, що притаманні окремому індивіду, ви�

ражають його унікальність та неповтор�

ність. Індивідуальна екологічна свідомість

може мати як побутовий, так і спеціалізо�

ваний, теоретичний рівень;

2) масова екологічна свідомість — відобра�

жає притаманні певному суспільству чи

великій соціальній групі (класу, нації,

віковій групі і т.п.) уявлення про особли�

вості взаємовідносин у системі «суспіль�

ство�природа».

Масова екологічна свідомість не є середньою

арифметичною індивідуальних екологічних сві�

домостей усіх членів суспільства чи соціальної

групи, а виражає домінуючі, пануючі погляди.

Як правило, теоретичний рівень їй непритаман�

ний.

В індивідуальній екологічній свідомості від�

бувається переломлення пануючих у суспільстві

уявлень про особливості взаємодії з навколиш�

нім природним середовищем через особистий

життєвий досвід та знання окремої людини.

Виділення серед форм суспільної свідомості

такої особливої, як екологічна, зумовлюється

також і тими функціями, які вона відіграє

в життєдіяльності суспільства:

1) регулятивна — забезпечення наявності

певних мисленнєвих механізмів раціо�

нального управління взаємовідносинами

суспільства та природи;

2) пізнавальна — вияснення дійсного харак�

теру соціоприродних відносин, причин

глобальної екологічної кризи і пошук

шляхів для її вирішення в інтересах як

самої людини, так і природи;

3) нормативна — розробка, на основі пізна�

ності закономірностей розвитку системи

«суспільство�природа», норм раціональ�

ної природоперетворюючої діяльності;

4) прогностична — передбачення можливих

негативних впливів наслідків господарсь�

кої діяльності та пошук засобів їх мінімі�

зації або й цілковитого уникнення;

5) виховна — створення ґрунту для форму�

вання екологічної культури, екологічної

відповідальності та екологічної поведінки

як окремих індивідів, так і суспільства

в цілому;

6) світоглядна — узгодження цілей еконо�

мічного та соціального розвитку суспіль�

ства з «вимогами» природи, засвоєння

суспільством та індивідом екосумісного

змісту сенсу життя.

Екологічна свідомість виконує також і важ�

ливу соціально�політичну функцію. Як наголо�

шує відомий югославський соціолог Д. Марко�

вич, вона є важливим елементом організації

самоврядування суспільства, активізації позиції

громадян у вирішенні питань оптимального

природокористування та збереження придатно�

го для життя і здоров’я середовища.

Основною функцією екологічної свідомості

є забезпечення оптимізації взаємовідносин у си�

стемі «суспільство�природа», запобігання гло�

бальній екологічній катастрофі, розв’язання

глобальної екологічної кризи.

Таким чином, екологічна свідомість — це фор�

ма суспільної свідомості, яка перебуває в стадії

формування та включає сукупність ідей, теорій,

поглядів, мотивацій, що відбивають екологічну

сторону суспільного буття, як�от: реальну прак�

тику відносин між людиною і середовищем
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її життя, між суспільством та природою, вклю�

чаючи комплекс регулятивних принципів і норм

поведінки, що спрямовані на досягнення опти�

мального стану системи «суспільство�природа».

Однак сама по собі наявність екологічної сві�

домості не є достатньою умовою для того, щоб

матеріальні, створені науково�технічною рево�

люцією та третьою технологічною революцією

передумови змогли реалізувати свої потенційні

можливості в ліквідації глобальної екологічної

кризи, зробити їх доконаним фактом. Наявність

певних знань, уявлень ще не гарантує відповід�

ну поведінку. Директор заводу чи власник під�

приємства, будучи прекрасно поінформованим

про шкоду, яка завдається його виробництвом

довкіллю, може продовжувати санкціонувати

подальше скидання шкідливих відходів, керую�

чись економічною доцільністю. Робітник, щоб

не втратити робоче місце, заплющуватиме очі

на подібні факти і збільшувати кількість виро�

бленої продукції, а разом з тим і відходів. Пере�

січний громадянин, протестуючи проти чужих

дій, буде порушувати природний баланс, пере�

буваючи на відпочинку чи обробляючи свою

заміську ділянку землі. Екологічна поведінка

неможлива без екологічної культури та еколо�

гічної відповідальності.

Конструктивне вирішення проблеми лікві�

дації глобальної екологічної кризи неможливе

поза рамками екологічної культури, яка висту�

пає необхідною передумовою оптимізації взає�

мовідносин суспільства та природи.

Розглядаючи структуру культури, Е. С. Мар�

карян виділяє в ній три основні підсистеми:

1) природно�екологічну — що відображає

адаптацію суспільства до біофізичного оточення;

2) суспільно�екологічну — що відображає

впорядкованість відносин суспільства з іншими

суспільствами;

3) соціально�регулятивну — спрямовану на

підтримання самої соціальної системи як єди�

ного цілого.

У структурі сучасної культури доцільно виді�

лити її специфічну форму — екологічну культу�

ру, спрямовану, з одного боку, на звільнення

людини від жорсткої природної детермінації,

а з іншого — на гармонізацію відносин між су�

спільством та довкіллям. Як уже зазначалось,

культура в цілому, за своєю суттю, має екологіч�

ний характер, екологічна ж культура може бути

визначена як певна програма, опредмечена

в діяльності, на основі якої суб’єкт природоко�

ристування будує свій історично�конкретний

процес взаємодії з природою. М. Ф. Тарасенко

в роботі «Природа. Технологія. Культура» інтер�

претує екологічну культуру як своєрідний сві�

тоглядний «образ світу», в якому відображено

такий стан соціально�природних залежностей,

який характеризує їх гармонійну єдність, раціо�

нальне освоєння людиною природної та со�

ціальної дійсності і утвердження в цьому про�

цесі своєї власної індивідуальної самобутності.

Екологічна культура — це тип життєдіяль�

ності людини, що успадковується, та її взаємо�

відносин з навколишнім середовищем, що

сприяють здоровому способові життя, стійкому

соціально�економічному розвитку, екологічній

безпеці країни і кожної людини. Вона є засобом

самоорганізації сутнісних сил людини в умовах

конкретного природного середовища.

Основоположним принципом екологічної

культури можна вважати принцип відповідності

соціального та природного в рамках єдиної

системи.

Встановлення цієї відповідності у всіх сферах

суспільного життя сприяє, з одного боку, його

екологізації, а з іншого — гармонізації самої

суспільної системи. Екологічна культура вира�

жає міру освоєння суб’єктом природоперетво�

рюючої діяльності, відповідності соціального

і природного як складових єдиної системи.

Вона сприяє також гармонізації взаємовідносин

суспільства та природи і формуванню нового

типу особистості — людини епохи ноосфери.

Важливим принципом екологічної культури

є відмова від безпосереднього, «наївного», антро�

поцентризму та перехід до системи поглядів, яка

будується біосфероцентристськи. В той же час

кінцевою метою такого підходу все ж є людина,

але як складова біосфери, що повинна перебра�

ти на себе відповідальність за підтримання її

основних функціональних характеристик, за,

врешті�решт, збереження природи придатною

для життя і здоров’я людини.

Вирішення проблеми глобальної екологічної

кризи можливе лише в рамках екологічної куль�

тури, яка виступає необхідною передумовою

оптимізації та гармонізації системи «суспіль�

ство�природа». Основним критерієм її виділен�

ня є види діяльності, що відповідають основним

підсистемам культури, — природно�перетворю�

ючої, соціально�перетворюючої та духовно�пе�

ретворюючої.

Екологічна культура виступає регулятором

екологічної діяльності. Специфіка функціону�

вання екологічної діяльності обумовлюється

тим, що вона пронизує всі компоненти культу�

ри і спрямована на гармонізацію соціоприрод�

них відносин. Екологічна культура є, за своєю

суттю, своєрідним «кодексом поведінки», що

лежить в основі екологічної діяльності та еколо�

гічної поведінки. Вона включає в себе певний

зріз суспільно виробленого способу самореалі�

зації людиною себе в природі, культурні тради�

ції, життєвий досвід, моральні почуття і мораль�

ну оцінку ставлення людини до природи.
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Екологічна культура, за своїм змістом, є су�

купністю, знань, норм, стереотипів та «правил

поведінки» людини в оточуючому її природно�

му світі. І хоча феномен екологічної культури

є надбанням XX ст., про екологічну компоненту

культури можна твердити від самих початків

появи людини. Ця компонента проявлялась як

сукупність певних екокультурних норм, «забо�

рон» та «дозволів».

Безпека суспільства, збереження створеної

ним матеріальної основи життя, а також при�

родного середовища життєдіяльності — один із

найголовніших імперативів людства. Сьогодні,

з одного боку, забруднення і безконтрольне руй�

нування біосфери, з іншого боку — катастрофа

моральних норм та цінностей у свідомості міль�

йонів людей, нігілізм і дисбаланс глобальних

екосистем являють собою драматичні факти

сучасності.

Екологічна стабільність стала головним фак�

тором, що визначає безпечну перспективу

розвитку суспільства. Вона визначається нами

системно, як імовірність стійкого, стабільного

функціонування біосфери в просторі та часі при

визначених вимогах до забезпечення оптималь�

них умов збереження і подальшого розвитку

життя на нашій планеті. Йдеться про потребу та

відповідне намагання оцінити сучасну екологію

в межах концепції постнекласичної науки. Крім

того, про реальну методологічну і світоглядну

обмеженість класичних екологічних уявлень.

Очевидно, що сучасна екологія вийшла за межі

класичної науки, оскільки екологічна реаль�

ність потребує усвідомлення на нових засадах,

у межах нової форми наукової раціональності

стійкий розвиток раціональності постнекласич�

ної науки [1, 3, 4, 5].

Поняття біосфери в рамках постнекласичної

науки припускає цілісну єдність матеріальної

і духовної основи людства, що забезпечує

реальні перспективи еволюції сучасної цивілі�

зації. Необхідність розв’язання глобальних еко�

логічних проблем сучасності викликає заго�

стрений інтерес до таких наукових пошуків, які

допоможуть знайти перспективний вихід із

кризи протистояння людини та природи.

Процес формування екологічного мислення

іде через світосприйняття і світоуявлення, логі�

ко�методологічна структура якого відповідала

б загальним, народознавчим, краєзнавчим та

конкретно�історичним практичним завданням

ВНЗ. Таке мислення вимагає високого рівня

професіоналізму викладача, який свідомо, че�

рез переконання сприймає певні екологічні сві�

тоглядні принципи, спираючись на ціннісні

природоохоронні орієнтири, моральні та етичні

норми поведінки в природі, естетичні ідеали

своєї епохи. «Життєво важливо, — наголошують

Н. М. Чернова, А. М. Бєлова, — щоб екологічне

мислення стало необхідною частиною мислен�

ня молодого покоління. Розуміння цього

повинно стати основою екологічної підготовки

викладача».
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У даній статті порушується питання підви"
щення ефективності застосування педагогічних
прийомів впливу на мотивацію студентів до збе"
реження власного здоров’я; йдеться про місце
і роль педагога у регулюванні фізичного та психо"
логічного стану студентів у розрізі суспільних,
соціально"економічних та особистих факторів
впливу.

Ключові слова: соціально�психологічне здо�

ров’я, роль викладача, здоровий спосіб життя,

педагогічні прийоми.

Статья поднимает вопрос повышения эффек"
тивности применения педагогических приемов
влияния на мотивацию студентов относительно
сохранения собственного здоровья; определяет
место и роль педагога в регулировании физическо"
го и психологического состояния в сфере обще"
ственных, социально"экономических и личност"
ных факторов влияния.

Ключевые слова: социально�психологиче�

ское здоровье, роль преподователя, здоровый

способ жизни, педагогические приемы.

In this article the question of pedagogical influence
methods application efficiency increase on student’s
motivation according to their own health maintenance
is affected; to define teacher’s role and place in adjus"
ting physical and psychological student’s condition in
personal, social and economical factors of influence.

Key words: social and psychological health, tea�

cher’s role, healthy way of life, pedagogical methods.

Актуальність досліджуваної теми визначаєть�

ся новими підходами до збереження власного

здоров’я студентами як важливої, серед основ�

них, мети сучасної освіти. Адже суспільний

рух — негативні і активні соціальні зміни —

викликають у молоді імпульси стурбованості

й неблагополуччя, створюючи при цьому кризу

у відносинах суспільства з підростаючим поко�

лінням. Прояви такої кризи дуже різні, серед

основних: відчуження — нерозуміння неформа�

лів, явище молодіжної субкультури, контркуль�

тури, нетрадиційність сексуальної орієнтації;

масовість — якісне вираження неформальності,

масова культура, межа між нормою та аномалі�

єю; неблагополуччя благополучних — не кожен

здатен стати відомим, але кожен потрібний сус�

пільству. Зауважимо, скільки довкола людей не

то хворих, та явно нездорових, від яких випромі�

нюється неспокій, невлаштованість, неадекват�

ність. Цей синдром можна охарактеризувати як

«неблагополуччя благополучних»; розгубленість

дорослих — відсутня філософія виховання для

всіх, вона індивідуальна. А далі: стан природно�

го середовища (його забрудненість, радіація,

астрономічні процеси); стан соціально�еконо�

мічного середовища — відчуття непотрібності

у власній державі, безперспективність працев�

лаштування після закінчення ВНЗу, очікування

низької заробітної плати, скорочення працівни�

ків на підприємствах, безробіття; надмірний

вплив новітніх технологій — компютериманія,

що переходить у залежність.

І нарешті, характер харчування, розпорядок

дня, якісний бік самонавантаження з метою

запам’ятовування найбільше інформації, риси

характеру та темпераментність як визначник

підлягання під уплив шкідливих звичок (тютю�

нокурінння, алкоголізм, наркоманія) створю�

ють певний бар’єр для правильного способу

життя — життєдіяльності людини з урахуванням

особливостей і можливостей свого організму,

забезпечення соціально�економічних та біоло�

гічних умов для його розвитку і збереження,

тобто відчуття норми у власному існуванні.

Метою даної статті є визначення найбільш

суттєвих аспектів досліджуваної проблеми як

педагогічної, визначити роль педагогів та освіти

взагалі у процесі формування здорового моло�

дого покоління.

Основне завдання — допомогти студентам

зрозуміти важливість норми навантаження та

відпочинку для їхнього життя, унормувати ба�

ланс між навчанням, підзаробітком та дозвіллям.

Соціальний поступ останніх років стрімко

змінює стратегії діяльності всіх верств сус�

пільства. Звичайно, освіти це теж торкнулося:

бальна система оцінювань знань, перехід на

12�річне навчання в школі (а сьогодні, можли�

вість повернення до десятирічок), Болонський

процес, незалежне тестування, скасування ряду

вищих навчальних закладів через їх невідповід�

ність, зміна умов вступу, новітні технології
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у навчанні — комп’ютеризація та Інтернет —

вимагають від молодих людей абсолютної мо�

більності, сконцентрованості, постійного твор�

чого пошуку новинок та матеріального покра�

щення свого становища. Провідні освітні

чиновники та ті, хто задають моду у навчанні не

завжди задумуються над тим, а чи справді ми

готові до змін, чи достатня матеріальна база, чи

є належний рівень сприйняття новацій, на�

скільки виправданими є апробації?

Неможливість прийняття соціального нова�

торства часто виводить молодих людей за поле

суспільства, а це — наркомани, злочинці та ін.

На переконання спеціалістів, такими психоло�

гічно надламаними люди стають через диском�

форт і напруженість, психологічне виснаження,

непорозуміння у сім’ї та інше.

З огляду на вказані обставини, виникає

потреба говорити про здатність молодого орга�

нізму, в якому тільки�но починає формуватися

особистість, адекватно сприймати чи не сприй�

мати вимоги до програм навчання, вибір засобів

досягнення цілей. Рівень такої здатності – це ні

що інше як рівень психологічного здоров’я сту�

дентства. Тобто, здоров’я прямо залежить від

мотивації людиною пріоритетів своїх потреб

і бажань, можливості об’єктивно оцінювати їх

реальність відносно власного способу життя. 

Саме поняття психологічного здоров’я (цей

термін уведений лише нещодавно І. В. Дубро�

виною) тривалий час входило в базовий зміст

психічного здоров’я як його частина, і досвід

психопатології необґрунтовано застосовувався

у відношенні психіки нормальної людини. Од�

нак сучасна наука розмежовує сфери психічного

та психологічного здоров’я. Це різні галузі: різ�

ний їх інструментарій, критерії визначення

норми, шляхи і методи корекції порушень.

Психологічні відхилення більш оборотні, їх своє�

часна діагностика та грамотна корекція покликані

допомогти людині виробити засоби саморегуля�

ції, що дозволяють їй справлятися з внутрішніми

проблемами самостійно, до того, як ці проблеми

набудуть необоротного характеру [4].

У Національній доктрині розвитку освіти

одним із пріоритетних напрямом є пропаганда

здорового способу життя. Найбільш дискусій�

ним є питання про шляхи формування психоло�

гічно здорової особистості студента. На жаль,

проблеми психологічного здоров’я серед молоді

розглядаються у сучасних дослідженнях непо�

слідовно, фрагментарно. А від успішного пси�

хологічного забезпечення оптимізації соціаль�

но�психологічного клімату в групах великою

мірою залежить ефективність навчання спеціа�

лістів. Викликати мотивацію у студентської

молоді до збереження власного здоров’я —

важливе завдання педагогів. І хоч ця проблема

більше стосується вікової психології, вона, без�

перечно, є педагогічною. Тому, що сьогодні

зростає роль школи і вищої школи у зв’язку із

посиленням негативних явищ у молодіжному

середовищі. Без активної та вмілої участі викла�

дачів у профілактиці соціальних хвороб важко

розраховувати на успіх формування здорового,

у фізичному і психічному відношенні, молодого

покоління. Формулу такого впливу можна виве�

сти таким чином:

— осмислення своїх недоліків і розробка

компенсаторних прийомів;

— виявлення індивідуальних переваг і від�

працювання власного стилю діяльності;

— складання та реалізація програм профе�

сійного розвитку і самовираження.

Окрім зовнішніх подразників (вплив середо�

вища, досвід аналогічних випадків, матеріали

журналів, публікації), активне місце у процесі

регулювання психологічного і фізичного стану

студента займає педагог. Незалежно від особли�

востей предмета, який він викладає, кожен

педагог мусить переслідувати соціальну мету —

вказувати на незамінимість кожного студента

як індивідуальності, його потрібність, не при�

нижувати гідності; приділяти увагу не лише

навантаженням на студентів, але і їхньому від�

починку. Однак, щоб викладач справді досягнув

певного рівня авторитету для студентів, його

присутність у їхньому житті можна умовно поді�

лити на такі рольові позиції:

1. Викладач — джерело інформації. На цьому

етапі викладач для студентів перших курсів або

на початку викладання предмета може виявити�

ся за межами своєї індивідуальності, його осо�

бисті якості можуть навіть не фіксуватися або

сприйматися негативно. Тобто, з боку студентів це

матиме такий вигляд: їх не завжди цікавить дум�

ка викладача, оцінка ситуації, його інтерпрета�

ція певних фактів; викладач — як носій знань.

2. Викладач — інтерпретатор інформації, ре�

ферент. Тепер студент звертається до викладача

не стільки за інформацією, скільки за тим, як

готові знання правильно використати у певній

ситуації. А отже, наявне особисте диференцію�

вання.

3. Викладач — як абсолютний авторитет.

Його думка визнається докорінно правильною,

йому авансується довіра, на нього готові рівня�

тися у поведінці і наслідувати життєву позицію,

його слово — як спонука до дії при заздалегідь

очікуваному успіхові. 

Третій етап присутності особи викладача

у житті студентів дуже важливий саме для нашо�

го дослідження. Бо тепер можна виховувати

врівноважених, упевнених в собі, здорових спе�
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ціалістів, впливати на правильність їхньої пове�

дінки, спонукати до правильного способу жит�

тя, підтримувати і налаштовувати на позитив;

правильно визначати рівень навантаження зал�

ежно від вікових можливостей, здійснити ко�

рекцію ціннісних орієнтацій студентів у напря�

мі підвищення їх відповідальності за стан

власного здоров’я та дотримання норм і прин�

ципів здорового способу життя; вибудувати

моделі організації виховної (соціальної) роботи

серед студентства.

Але найважчим є не процес розповідей про

правильний здоровий спосіб життєдіяльності,

а власне заохочення молоді до відвідування

таких заходів, на яких про це розповідають

(семінари, виховні години, тренінги…). Звичай�

но, що в урочний час, коли важливість отриман�

ня знань залежить від часових рамок, створюва�

ти виховні моменти для детального розкриття

досліджуваної теми не завжди виходить. Усе

ж виховна мета заняття повинна містити важли�

ві для життєдіяльності студентів постулати.

Формуванню активної життєвої позиції, що

сприяє формуванню духовного і фізичного здо�

ров’я, допомагає розвинута система зв’язків

з громадськими організаціями, закладами куль�

тури, медицини, фізкультури і спорту. Оптиміза�

ція навчально�виховного процесу, впровадження

в практику міжгалузевих наукових досліджень

з проблеми зміцнення здоров’я, вдосконалення

фізичної та психологічної підготовки до актив�

ного життя і професійної діяльності на принци�

пах, що забезпечують оздоровчу спрямованість

та індивідуальність підходів, використання різ�

номанітних форм рухової активності й інших

засобів фізичного вдосконалення — такі основні

принципи сучасної освіти в Україні.

Відтак, досягнення позитивного результату

з формування ціннісного ставлення до власного

здоров’я та вдосконалення культури зміцнення

фізичного та психічного здоров’я студентської

молоді відбувається за умов, що у ВНЗ працює

збудована схема орієнтування студента на здо�

ровий спосіб життя (стратегія орієнтування).

Стратегія орієнтування студента на здоровий

спосіб життя передбачає реалізацію педагогіч�

них умов. Педагогічна стратегія орієнтування

студента на здоровий спосіб життя включає

в себе дії викладача ознайомчого, рекомендую�

чого, підтримуючого характеру, спрямовані,

головним чином, на інформування студента про

здоровий спосіб життя, адекватне оцінювання

ним свого способу життя, активізацію здо�

ров’язберігаючої діяльності, збагачення досвіду

здорового способу життя. У педагогічному до�

слідженні умови мають вигляд: доповнених нау�

ковою інформацією навчальних програм з фі�

зичного виховання, педагогіки, психології

і охорони праці та безпеки життєдіяльності, які

забезпечують отримання студентами необхідної

інформації з удосконалення культури зміцнення

власного здоров’я, вимоги до організації на�

вчально�виховного процесу, середовища, в яко�

му здійснюється процес вирішення педагогіч�

них завдань; наявність правил та відношень, що

забезпечують реалізацію мети педагогічного

впливу [3].

Виходячи з викладеного, можемо змоделю�

вати педагогічні напрямки впливу на соціально�

психологічне здоров’я студентів, яке визнача�

ється рівнем самооцінки, саморегуляції,

самореалізації — власне рівнем адекватного ста�

влення до життєвих ситуацій.

Серед педагогічних прийомів упливу на фор�

мування особистості студентів найбільш дієви�

ми у плані збереження соціально�психологічно�

го здоров’я виділимо: планування, організація,

проведення і контроль за навчально�виховним

процесом; вимога — як метод педагогічного

впливу на свідомість вихованця з метою викли�

кати, стимулювати або загальмувати окремі

види його діяльності (вимога�прохання, вимо�

га�довіра, вимога�схвалення, вимога�порада,

вимога�натяк, умовна вимога, вимога в ігрово�

му оформленні, вимога�осуд, вимога�недовіра,

вимога�погроза).

Педагогічні методи впливу на свідомість сту�

дентів, що викликають мотивацію до збережен�

ня власного здоров’я:

— використання наукових досліджень та

впровадження сучасних психолого�педагогіч�

них технологій формування здорового способу

життя студентів у виховний процес освітнього

закладу;

— організація та проведення науково�мето�

дичних конференцій, науково�практичних

семінарів, інших методичних заходів з розпов�

сюдження та застосування науково�практичних

знань, передового педагогічного досвіду з про�

блеми здорового способу життя, культури здо�

ров’я.

Болтівець С. І. напрацював базу досліджень,

назвавши її терміном «педагогічна психогігіє�

на». Як галузь теоретично обґрунтованої та

методично забезпеченої педагогічної діяльності

вона створює умови для збереження рівноваги

та взаємоузгодженості середовищних впливів

суспільно�родинного гомеостазу як генези за�

гальносуспільного й особистісного спрямуван�

ня індивідуального розвитку дітей і підлітків.

Психічна норма відображає узагальнений зміст

мети виховання та освіти і визначені цією

метою виховні й освітні ідеали. Отже, зміст

навчання й виховання — нормоутворюючий
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чинник, який забезпечує продуктивність

процесу сенсоутворення (вибору сенсу, його

набуття) особистості. Гармонійна пізнавальна

процесуальність зумовлюється, з одного боку,

продуктивністю сенсоутворюючої функції ви�

ховання та освіти, а з іншого — педагогічною

ефективністю функціонування загальносус�

пільного заохочувально�спонукального меха�

нізму освітньої процесуальності. Цілісність,

безупинність і взаємовідповідність структури

освітньої процесуальності особистості — важ�

ливий педагогічний показник якості її психіч�

ного здоров’я [2].

Рівень соціально�психологічного здоров’я

молодої людини визначається здатністю аде�

кватно сприймати себе та оточення, розумним

плануванням життєвих цілей, усвідомленим

здійсненням вчинків, відповідністю емоційних

реакцій силі та частоті зовнішніх подразників;

задоволенням сім’єю [5], навчальним колекти�

вом, викладачами та керівництвом, урівноваже�

ністю, впевненістю в собі та позитивним на�

лаштуванням.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Балан М. М., Плачинда Т. С. Використання біо�

логічних ритмів, активного відпочинку, раціональ�

ного харчування для поліпшення здоров’я та розумо�

вої працездатності студентів // Наукові записки. —

Серія: Педагогічні науки. — вип. 49. — Кіровоград:

РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. — 2004. — с. 148�151.

2. Болтівець С. І. Педагогічна психогігієна: теорія

та методика. — К. : Редакція «Бюлетеня Вищої ате�

стаційної комісії України», 2000. — 302 с.

3. Василькова Ю. В., Василькова Т. А. Соціальна

педагогіка: курс лекцій. — М., 99. — 440 с.

4. Гладощук Олександр Григорович. Педагогічні

умови вдосконалення культури зміцнення здоров’я

студентів у системі фізичного виховання у вищому

навчальному закладі: дис. канд. пед. наук: 13.00.02 /

Інститут вищої освіти АПН України. — К., 2008. —

233 арк. — Бібліогр. : арк. 186�206.

5. Добенько О., Бондаренко Є. Педагогічна техніка. —

Тернопіль, 2000.

6. Дубровина И. В. Практическая психология

образования. — М., 1997 р.

7. Зязюн І. А. Педагогічна майстерність. — К.,

97. — с. 57�66.

8. Потапчук Є. М. Головні ознаки суб’єктів впливу

на психічне здоров’я військовослужбовців // Збірник

наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка

АПН України / За ред. Максименка С. Д. — К., 2003,

т. VІ, ч. 3. — с. 273�280.

9. Потапчук Є. М. Теорія та практика збереження

психічного здоров’я військовослужбовців: Моногра�

фія. — Хмельницький: Вид�во Національної академії

ДПСУ, 2004. — 323 с.

10. Федчик В. А. Теоретичні засади використання

прийомів педагогічного впливу // Материалы II

Международной научно�практической конферен�

ции «Научный прогресс на рубеже тысячелетий —

2007». — Том 6. Педагогические науки. — Днепропе�

тровск: Наука и образование, 2007. — с. 36–47.

11. Фініков Т. Сучасна вища освіта: світові тен�

денції України. — К.: Таксон, 2002.

«О
С

В
ІТ

А
 Р

Е
ГІ

О
Н

У
» 

№
4

, 
2

0
1

0

310



Курс «Історія та теорія політичних партій»
є обов’язковим навчальним курсом, який вивча"
ється студентами ІІІ курсу філософського
факультету спеціальності «Політологія» протя"
гом першого семестру і розрахований на 54 акаде"
мічні години. 

Метою курсу є вивчення історії становлення

політичних партій та теоретичних основ їх

функціонування. 

Структура курсу. Курс складається із п’ятнад�

цяти тем (Див. Тематична структура курсу), які

згруповані у чотири змістові модулі. У першому

модулі розглядаються загальні основи партології

як науки, її методологічний інструментарій;

у другому модулі — становлення і розвиток теорії

політичних партій та партійних систем; у третьо�

му модулі — теорія політичних партій; у четвер�

тому модулі — теорія партійних систем.

Методичні рекомендації. У програмі курсу ви�

кладені основні положення кожної теми, у пла�

нах семінарських занять — питання, які розгляда�

ються на занятті; основні поняття, які слід

засвоїти; доповіді та повідомлення, які рекомен�

дується підготувати; перелік літератури, яку треба

опрацювати. Загальний список літератури з курсу

згруповано за окремими тематичними розділами

(навчальна, методична, закони, монографії, стат�

ті, інтернет�джерела) в алфавітному порядку.

Поточний контроль знань здійснюється за

п’ятибальною шкалою. Рейтинг поточної

успішності визначається як сума балів, отрима�

них на семінарських заняттях та за підсумками

контролю знань за модулями (тестами).

Форма підсумкового контролю знань — екза�

мен (екзаменаційний тест), який оцінюється

в 50 балів. Перелік запитань для підготовки до

екзамену додається. (Див. Запитання для підго�

товки до екзаменаційного тестування). 

Оцінка за предмет включає в себе суму балів

за підсумками поточної успішності та результат

екзаменаційного тестування. 

Рецензенти: Денисенко В. М., доктор полі�

тичних наук, завідувач кафедри історії та тео�

рії політичної науки ЛНУ ім. І. Франка, про�

фесор, Романюк А. С., доктор політичних

наук, професор кафедри політології ЛНУ

ім. І. Франка. 

Зміст: 
1. Тематична структура курсу. 

2. Програма курсу.

3. Плани семінарських занять.1

4. Запитання для підготовки до екзаменацій�

ного тестування. 

5. Література.

Рекомендовано Вченою радою філософсько�

го факультету Львівського національного уні�

верситету імені Івана Франка. Протокол

№ 120/7 від 19.02.2010.
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НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ 
«ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ»

Юрій Шведа, кандидат політичних наук, 

доцент  кафедри політології Львівського 

національного університету імені Івана Франка

1 Плани семінарських розміщено на офіційному сайті кафедри політології філософського факультету Львівського

національного університету імені Івана Франка. — Режим доступу: www. franko.lviv.ua
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ТЕМАТИЧНА СТРУКТУРА КУРСУ:

№ п/п Тема заняття:
Кількість

годин

МОДУЛЬ 1

1. Вступна лекція. Суть, структура та завдання курсу. Огляд літератури. 2

2.
Тема 1. Партологія як наука і навчальна дисципліна. Теоретико�методологічний інстру�

ментарій партології 
2

3.
Тема 2. Політичні партії та демократія. Партії в структурі громадянського суспільства.

Партії і політична система суспільства
2

4.
Тема 3. Походження політичних партій. Суть поняття «політична партія». Підходи до

визначення політичної партії
2

5.
Тема 4. Етапи історичного розвитку партій. Партії як аристократичні угруповання та

політичні клуби 
2

6. Тема 5. Виникнення та діяльність масових політичних партій 2

7. Тема 6. Теорія «кризи партій» та її інтерпретації 2

8. Контроль знань з тем 1–6 2

МОДУЛЬ 2

9.
Тема 7. Трактування політичних партій в англо�американській та романо�германській

політичній традиції
2

10.
Тема 8. Партії в теоріях демократії ХІХ cт. Ідейно�теоретичні витоки класичної теорії

політичних партій
2

11. Тема 9. Класична теорія політичних партій. Залізний закон олігархії 2

12. Тема 10. Формування сучасної теорії політичних партій 2

13. Тема 11. Формування сучасної теорії партійних систем 2

14. Контроль знань з тем 7–11 2

МОДУЛЬ 3

15. Тема 12. Функції політичних партій 2

16. Тема 13. Типологія політичних партій 2

17. Тема 14. Класифікація політичних партій 2

18. Тема 15. Партійне керівництво 2

19. Тема 16. Теорія коаліцій 2

20. Контроль знань з тем 12$1. 2

МОДУЛЬ 4

21. Тема 17. Суть поняття «партійна система». Фактори, що визначають її конфігурацію 2

22. Тема 18. Типологія партійних систем 2

23. Тема 19. Однопартійні та двопартійні системи 2

24. Тема 20. Багатопартійні системи 2

25. Тема 21. Способи аналізу партійних систем 2

26. Контроль знань з тем 17–21 2

27. Підсумкове заняття 2

Разом: 54
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ПРОГРАМА КУРСУ: 

№ п/п Тема заняття / основні поняття
Кількість

годин

1. Суть, структура та завдання курсу. Огляд літератури

Модуль 1. Партологія як наука та навчальна дисципліна

2.

Тема 1. Партологія як наука і навчальна дисципліна.
Теоретико<методологічний інструментарій партології

Політичні партії у системі громадсько�політичних  об'єднань. Об'єкт та предмет парто�

логії. Теоретико�методологічний інструментарій партології

3.

Тема 2. Політичні партії та демократія. Партії в структурі громадянського суспільства.
Партії і політична система суспільства.

Роль партій у житті суспільства. Політичні партії та демократія. Політичні партії

у структурі громадянського суспільства. Місце політичних партій у політичній системі

суспільства

4.

Тема 3. Походження політичних партій. Суть поняття «політична партія».
Підходи до визначення політичної партії

Причини виникнення політичних партій. Походження політичних партій. Партії вну�

трішнього (парламентського) та зовнішнього (позапарламентського) походження.

Складові генетичної моделі походження партій. Підходи до визначення політичної пар�

тії. Вузьке та широке визначення політичної партії. Суть поняття «політична партія»

5.

Тема 4. Етапи історичного розвитку партій.
Партії як аристократичні угруповання та політичні клуби

Історія та теорія політичних партій. Бар'єри (пороги) розвитку політичних партій. Етапи

історичного розвитку партій. Партії як аристократичні угруповання. Торі та віги. Партії

як політичні клуби

6.

Тема 5. Виникнення та діяльність масових політичних партій
Масові політичні партії: суть та причини появи. Ліберальне товариство реєстрації

виборців. Європейські політичні партії. Консервативна партія Сполученого Королів�

ства, Лейбористська партія Сполученого Королівства. Американські політичні партії.

Демократична партія США. Республіканська партія США. Політичні партії в інших

країнах світу

7.

Тема 6. Теорія «кризи партій» та її інтерпретації
Ерозія контрольних функцій партій. Ерозія політичної лояльності. «Криза політичних

партій» та її пояснення

Модуль 2. Розвиток теорії партій та партійних систем

8.

Тема 7. Трактування політичних партій в англо<американській
та романо<германській політичній традиції

Проблема партій в англійській політичній філософії XVI–XVIII ст. «Батьки�засновни�

ки» американської політичної системи про політичні партії. Проблема партій і револю�

ційно�демократичні вчення про державу у Франції XVII–XVIII ст. Розвиток вчення про

партію в політичній думці Німеччини

9.

Тема 8. Партії в теоріях демократії ХІХ cт.
Ідейно<теоретичні витоки класичної теорії політичних партій.

Партії в теоріях демократії ХІХ ст. Ідейно�теоретичні витоки класичної теорії політич�

них партій

10.

Тема 9. Класична теорія політичних партій. Залізний закон олігархії
Класична теорія політичних партій. М. Вебер, М. Острогорський про політичні партії.

Р. Міхeльс і його «залізний закон олігархії»

11.

Тема 10. Формування сучасної теорії політичних партій
У пошуках теорії політичних партій. Форма та галузь застосування теорії політичних

партій. Ліберально�демократична теорія політичних партій ХХ ст. Внесок М. Дюверже

у становлення сучасної теорії політичних партій. Проект Джанди. Сучасні напрямки

дослідження політичних партій
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12.

Тема 11. Формування сучасної теорії партійних систем
М. Дюверже та Дж. Сарторі — засновники теорії партійних систем. Теорія партійних

систем. Сучасні дослідження теорії партійних систем

Модуль 3. Теорія політичних партій

13.

Тема 12. Функції політичних партій
Визначення функцій партій та їх типологія. Виражені та приховані функції. Функції

політичних партій — площини їх активності. Функція формування політичних цілей та

завдань. Функція артикуляції та інтеграції соціальних інтересів. Функція політичної

ідентифікації. Функція мобілізації мас. Виборча функція. Функція зв'язку. Функція

керівництва. Функції партій у недемократичних і постколоніальних та перехідних сус�

пільствах

14.

Тема 13. Типологія політичних партій
Головні підходи до типології політичних партій. Типологія політичних партій. Типи

політичних партій (кадрова, масова, партія виборців, національно�визвольна, транзит�

на). Різновиди політичних партій (партія�комітет, партія�громада, народна партія,

революційна партія, фашистська партія). Джерела та напрямки трансформації партій

15.

Тема 14. Класифікація політичних партій
Класифікація партій за їх величиною (великі та малі, маргінальні партії, партія�петля,

відірвані партії). Класифікація партій за рівнем репрезентативності (істотні та неістотні

партії). Класифікація партій за походженням (парламентські та позапарламентські пар�

тії). Класифікація партій за організаційним критерієм (партії фахового і територіального

типу, централізовані та децентралізовані партії, партії демократичного і недемократич�

ного типу, партії одноосібного та колегіального типу керівництва, партії парламентсько�

го і позапарламентського типу керівництва, партії безпосереднього та опосередкованого

членства). Класифікація партій на підставі класового критерію (робітничі, селянські,

дрібнобуржуазні, буржуазні, революційні, реформістські, консервативні, реакційні пар�

тії). Класифікація партій за їх ставленням до політичної системи (антисистемні та про�

системні партії). Класифікація партій на основі ідеологічного критерію

16.

Тема 15. Партійне керівництво
Суть поняття «партійне керівництво». Фактори, що визначають характер партійного

керівництва (тип виборчої системи, структура парламенту, характер політичного режи�

му). Типи партійного керівництва (однопартійне керівництво, коаліційне керівництво,

домінуюче керівництво). А. Лійпхарт про моделі партійного керівництва. Проблеми

і труднощі політичного керівництва у перехідний період

17.

Тема 16. Теорія коаліцій
Партійні коаліції (виборчі коаліції, парламентські коаліції, урядові коаліції). Адитивна

(субадитивна, суперадитивна) коаліція. Теорія коаліцій. Теорія мінімально виграшних

коаліцій. Теорія максимально закритих коаліцій. Теорія «кризи партійного керівництва»

та її інтерпретації

Модуль 4. Теорія партійних систем

18.

Тема 17. Суть поняття «партійна система»
Фактори, що визначають її конфігурацію

Суть поняття «партійна система». Фактори, що визначають конфігурацію партійної

системи. Соціологічний закон Дюверже. Соціально�політичні поділи (соціоекономіч�

ний (класовий), релігійний, культурно�етнічний, центр�периферія). Соціополітичні

поділи в сучасному світі

19.

Тема 18. Типологія партійних систем
Основи типології партійних систем. Типологія партійних систем на основі кількісного

та якісних критеріїв. Типологія партійних систем М. Дюверже. Типологія партійних

систем Дж. Блонделя. Типологія партійних систем Дж. Сарторі. Типологія партійних

систем перехідних суспільств
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Тема 19. Однопартійні та двопартійні системи
Особливості головних типів партійних систем. Однопартійна система. Тоталітарна

однопартійна система (однопартійність фашистського та комуністичного типу, афри�

канська (постколоніальна) однопартійність). Авторитарна однопартійна система (дог�

матична однопартійна система, гегемоністська партійна система). Двопартійна систе�

ма. Американська та британська двопартійність. Технічна і метафізична двопартійність.

Досконала та модифікована двопартійність. Природна і штучна двопартійність

Тема 20. Багатопартійні системи
Багатопартійна система. Способи утворення багатопартійних систем. Виборча система

і багатопартійність. Класифікація багатопартійних систем. Система поляризованого

плюралізму. Система обмеженого (поміркованого) плюралізму (стабілізована партійна

система (мала коаліція), система кооперації партій (велика коаліція), розпорошена пар�

тійна система). Система домінуючої партії. Атомізована (мультипартійна) система

Тема 21. Способи аналізу партійних систем
Визначення конфігурації партійної системи на основі аналізу емпіричних досліджень

масового виборця. Аналіз думки експертів. Аналіз елементів партійної системи. Індекси

конфігурації партійної системи (ефективної кількості партій, агрегації, фракційності,

урядової істотності)
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1. Політичні партії та демократія. 
2. Політичні партії в структурі громадянського

суспільства. 
3. Партії і політична система суспільства. 
4. Політичні партії у системі громадсько�полі�

тичних об’єднань.
5. Об’єкт та предмет партології. 
6. Теоретико�методологічний інструментарій

партології. 
7. Суть поняття «політична партія». Підходи до

визначення політичної партії.
8. Походження політичних партій. Складові

генетичної моделі походження партій.
9. Етапи історичного розвитку партій. Історія

та теорія політичних партій.
10. Партії як аристократичні угруповання. 
11. Партії як політичні клуби.
12. Масові політичні партії в Європі. 
13. Масові політичні партії в Америці. 
14. Політичні партії в постколоніальних країнах.
15. Теорія «кризи партій» та її інтерпретації.
16. Трактування політичних партій в англійській

політичній філософії XVI�XVIII ст.
17. «Батьки�засновники» американської полі�

тичної системи про політичні партії.
18. Проблема партій і революційно�демократичні

вчення про державу у Франції XVII�XVIII ст.
19. Розвиток учення про партію в політичній

думці Німеччини. 
20. Вчення Й. Блунчлі про політичні партії.
21. Партії в теоріях демократії ХІХ ст.
22. А. Токвіль про відмінності між американ�

ськими та європейськими партіями.
23. Ідейно�теоретичні витоки класичної теорії

політичних партій. 
24. М. Острогорський — засновник класичної

теорії політичних партій.
25. М. Вебер про причини виникнення і етапи

розвитку партій.
26. Р. Міхельс про олігархічні тенденції в партіях.
27. М. Дюверже і його праця «Політичні партії».
28. Сучасна теорія політичних партій. Проект

Джанди. 
29. Формування теорії партійних систем.
30. Функції політичних партій. «Виражені» та

«приховані» функції. 
31. Охарактеризуйте такі функції партій — фор�

мування політичних цілей і завдань артику�
ляції та інтеграції соціальних інтересів, полі�
тичної ідентифікації. 

32. Охарактеризуйте існуючі типи добору партіями
кандидатів на виборах. Які способи формуван�
ня політичними партіями виборчих програм?

33. Охарактеризуйте функції зв’язку та мобілі�
зації мас. Як вони реалізуються? 

34. Опозиційна функція політичних партій. Її
суть і значення. 

35. Особливості реалізації функцій партій у неде�
мократичних та постколоніальних державах.

36. Партійне керівництво і його форми. Факто�
ри, що визначають партійне керівництво.

37. Типи партійного керівництва.
38. Теорія «кризи партійного керівництва». Не�

партійні форми державного правління. 
39. Теорія коаліцій.
40. Типи партійних союзів. 
41. Перелічіть головні підходи до типології

політичних партій.
42. Охарактеризуйте кадровий тип політичних

партій. 
43. Охарактеризуйте масовий тип політичних партій.
44. Виборчий тип партій. 
45. Національно�визвольні партії. Особливості

їх мети та організаційної структури.
46. Охарактеризуйте транзитні партії та їх різновиди.
47. Суть та особливості партій�комітетів.
48. Суть та особливості партії�громади.
49. Суть та особливості народної партії.
50. Суть та особливості революційних партій.
51. Суть та особливості фашистських партій.
52. Класифікація партій за їх величиною. 
53. Дайте визначення маргінальним та відірва�

ним партіям. Партія�петля. 
54. Класифікація партій за рівнем репрезента�

тивності. 
55. Класифікація партій за організаційним кри�

терієм. 
56. Класифікація партій за їх ставленням до по�

літичної системи. 
57. Класифікація партій на основі класового та

ідеологічного критерію. 
58. Джерела та напрямки трансформації суча�

сних партій. 
59. Суть поняття «партійна система». 
60. Фактори, що визначають конфігурацію пар�

тійної системи. 
61. Соціально�політичні поділи і їх роль у фор�

муванні партійної системи.
62. Типи та класифікація соціально�політичних

поділів. 
63. Соціологічний закон Дюверже. 
64. Основні підходи до типології партійних систем.
65. Основні типології партійних систем. 
66. Однопартійна система та її різновиди.
67. Двопартійна система та її різновиди. 
68. Формування багатопартійної системи. 
69. Дайте характеристику головних типів партій�

них систем за класифікацією Дж. Сарторі.
70. Способи визначення конфігурації партійних

систем. 
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