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Передмова

ПЕРЕДМОВА

Шановні читачі!
Враховуючи позитивні відгуки щодо плідної співпраці редакційних колегій українського науко-

вого журналу «Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації» (http://www.social-
science.com.ua/) і польсько-українського наукового журналу «Nauki Społeczno-Humanistyczne /
Соціально-Гуманітарні Науки / Social and Human Sciences» (http://sp-sciences.io.ua/), ми продов-
жуємо публікацію в цьому журналі найбільш цікавих статей з редакційної пошти обох видань.

Як відомо, видавцем журналу «Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації» є Університет
«Україна» (президент — проф. Петро Таланчук, академік Національної академії педагогічних наук),
а видавцем польсько-українського наукового журналу «Nauki Społeczno-Humanistyczne / Соціально-
Гуманітарні Науки / Social and Human Sciences» є польська фундація «Іновація» (президент — проф.
Войцех Помикало, голова редколегії польської «Педагогічної енциклопедії»). 

Об’єднує ці два наукові журнали (як співзасновник) Всеукраїнська асоціація політичних наук
(ВАПН), яка є професійною громадською спільнотою університетських викладачів і науковців сус-
пільно-політичних дисциплін України.

Особливістю такої польсько-української співпраці є використання міжнародних стандартів
оформлення публікацій з відповідними вимогами до якості міждисциплінарних підходів до висвіт-
лення наукової проблематики, окресленої фаховою суспільно-політичною спрямованістю наших
журналів. 

Отже, ми запрошуємо всіх наших читачів і авторів до подальшої співпраці, бажаємо вам нових
наукових відкриттів, ґрунтовних монографій, цікавих статей і, звичайно, успішно захищених док -
торських і кандидатських дисертацій!

З повагою,

ВАЛЕРІЙ БЕБИК, 
доктор політичних, кандидат
психологічних наук, професор,
головний редактор
українського наукового журналу
«Освіта регіону: політологія, 
психологія, комунікації» 

ВОЙЦЕХ ПОМИКАЛО,
доктор педагогічних, кандидат
філософських наук, професор,
головний редактор
польсько-українського наукового
журналу  «Nauki Społeczno-
Humanistyczne» 



Розділ І
ПОЛІТИЧНА ПРАКСЕОЛОГІЯ

ПОЛІТИЧНИЙ МАРКЕТИНГ 
У СИСТЕМІ ПОЛІТИЧНОЇ ПРАКСЕОЛОГІЇ

УДК: 351:658
Бебик, Валерій,
доктор політичних наук, професор,
Всеукраїнська асоціація політичних наук,
голова правління,
osvita regionu.2015@ukr.net

АНОТАЦІЯ
Систему політичних наук можна поділити на три великих групи наук: теоретичні (теорія та історія

політичної думки, теорія та історія держави і права, політична філософія, політична історія, політична
ідеологія і т. ін.), праксеологічні (політичний менеджмент, політичний маркетинг, інформаційно-кому-
нікаційний менеджмент) і теоретико-пракселогічні (політична психологія, політична соціологія, політичні
комунікації, політична антропологія, політична культура, етно-державознавство і т. ін.).

Політичний маркетинг розглядається як наука, яка регулює політичний ринок. Види політичного
маркетингу: дослідження громадської думки, виборча інженерія, політичне рекламування та імідже-
логія. Особливе значення має система політичної комунікації. Види політичної комунікації: через мас-
медіа, організації, неформальні контакти.

Ключові слова: влада, політичний ринок, політична праксеологія, політичний маркетинг, полі-
тичні комунікації.

POLITICAL MARKETING IN POLITICAL PRAXEOLOGY

Bebyk, Valeriy,
Doctor of Political Science, Professor,
Ukrainian Political Science Association,
President,
v.bebyk.cathedra@ukr.net

SUMMARY
System of Political Science is divided into three major groups sciences: theoretical (theory and history of political

thought, theory and history of law, political philosophy, political history, political ideology, and so on. Al.), Pra-
xeological (political management, political marketing, information-komunikatsiynyy management) and theoretical
prakselohichni (political psychology, political sociology, political communication, political anthropology, political
culture, ethnic gosudarstvovedenie and so on. al.).

Political marketing is considered as the science that governs the political market. Types of political marketing, public
opinion research, electoral engineering, political advertising and image study. Of particular importance is the system of
political communication. Types of political communication: through the media, organizations, informal contacts.

Політична праксеологія

6
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Валерій Бебик. Політичний маркетинг в системі політичної праксеології

Key words: government, political market, political praxeology, political marketing and political commu-
nication.

Систему політичних наук (досить умовно) можна поділити на три великих групи наук: теоретичні
(теорія та історія політичної думки, теорія та історія держави і права, політична філософія, полі-
тична історія, політична ідеологія і т. ін.), праксеологічні (політичний менеджмент, політичний
маркетинг, інформаційно-комунікаційний менеджмент) і теоретико-пракселогічні (політична пси-
хологія, політична соціологія, політичні комунікації, політична антропологія, політична культура,
етно-державознавство і т. ін.), які поєднують у собі теоретичні і практичні засади дослідження, про-
ектування і регулювання політичної сфери суспільства.

Однією з важливих наук у системі політичної праксеології є політичний маркетинг, який дозволяє
дослідити політичний ринок і запропонувати суб’єктам політики ефективні методи регулювання
політичної діяльності. Зрозуміло, що однією з базових категорій політичного маркетингу є категорія
влади, насамперед, влади політичної.

Політологи небезпідставно вважають, що влада — це особливий вид суспільних відносин, який
полягає у спроможності суб’єктів влади нав’язувати свою волю, спрямовувати, регулювати і кон-
тролювати поведінку та діяльність людей за допомогою адміністративно-правових, соціальних
і психічних засобів впливу. При цьому виокремлюють владу економічну, політичну, державну, ін-
формаційну, сі мей ну та ін. 

Одним із найважливіших видів влади є політична влада — реальна спроможність певного стану,
групи, індивіда реалізовувати свою волю в політиці й правових нормах. Основним видом політичної
влади є державна влада, а безпосередніми суб’єктами політичної влади є політичні інститути та їх
органи, які реалізують процес керування різними сферами суспільного життя, мають засоби влади
(координація, примус, контроль, насильство, репресії), обирають цілі й способи їх використання.

Практично всі теорії та концепції політики побудовані на тезі, що саме відносини влади між ве-
ликими суспільними групами, діяльність держави, боротьба за владу в державі, а також за спосіб її
функціонування визначають характер по літичної сфери суспільства. 

Природа по літичної влади розглядається в системі політичних наук у рамках таких підходів:
1. Телеологічний підхід (з погляду до сяг нення певної мети) характеризує владу як здатність досягти

поставлених цілей, пов’язаних з мі фами про владу, і намічених результатів (Б. Рассел). Таке визна-
чення тлумачить владу не тільки як відносини між людьми, а й у контексті взаємодії людини з до-
вкіллям (вла да над природою).

2. Соціологічний підхід базується на аналізі влади в контексті соціальних умов її виникнення й фун-
кціонування з урахуванням панівних у суспільстві цінностей, традицій, політичної культури і т. ін.

Наприклад, М. Вебер розумів владу як здатність одного ін дивіда реалізовувати свою волю навіть
у разі спротиву іншого (відносини панування та підкорення).

Засновник структурно-функціонального аналізу Т. Парсонс у контексті теорії соціальної дії роз-
глядав суспільство як цілісну систему, елементи якої інтегруються саме соціальною дією — пове-
дінкою суб’єктів полі тики (людини, групи, організації тощо) залежно від природних (біологічна
природа людини, клімат) і соціальних (соціум) чинників, що по суті і визначають поведінку людини
в суспільстві в рамках відносин влади.

Згідно з функціональним принципом влада зобов’язує суб’єк тів виконувати суспільні обов’язки
та мобілізує ресурси задля досягнення загальних цілей.

У межах соціальної конфліктології (К. Маркс, Ф. Енгельс, В. Ле нін) влада розглядалася в контексті
відносин підкорення одного класу іншим внаслідок економічної нерівності та статевих, етнічних,
вікових, культурних, регіональних та професійних від мін ностей. К. Маркс і Ф. Енгельс першими
навели поняття соціальна влада і зазначили, що основне місце в системі со ціальної влади посідає
державна, політична влада.

М. Дюверже розглядав владу як дволикого Януса: поєднання насильства (фізичного, економіч-
ного, морально-психологічного) і авторитету (добровільного підкорення). Влада у нього є інстру-
ментом панування одних груп над іншими, а водночас — за собом інтеграції та забезпечення
соціальної солідарності всіх членів суспільства.

3. Поведінковий (біхевіористичний) підхід тлумачить владу як особливий тип поведінки, коли одні
командують, а інші — підкоряються.

Ця концепція влади пов’язана з іменами Ч. Мерріема, Г. Лас суелла та Дж. Кетліна, які виво дили
відносини влади з природи людини (без мораль них оцінок політики), а основним мотивом полі -
тичної актив ності особистості вважали її бажання підкорити своїй волі інших. Баланс політичних
сил має забезпечуватися системою політичних інститутів.



Недостатність правових (легальних) форм регулювання поведінки зумовила розвиток у межах
поведінкового підходу психоаналітичних і неофрейдистських концепцій влади. Провідна теза цих кон-
цепцій полягає в розумінні влади як способу панування несвідомого над людською психікою.

Так, К. Хорні виводив мотивацію політичної поведінки зі страху перед ворожим для людини со-
ціальним середовищем. Л. Дюгі пов’язував владу з фізичним, моральним, релігійним, інтелекту-
альним та економічним домінуванням одних над іншими, а  велич влади — з її обожненням
(політичний міф традиційних суспільств) або суспільною волею, яка мусить під коря тися індивідуальній
волі найсильніших (у передсучасних і сучасних суспільствах).

4. Психологічний підхід ґрунтується на розумінні витоків влади у свідомості та підсвідомості людей.
З. Фрейд вважав потяг до влади трансформацією сексуальної енергії, Г. Юнг — психічної енергії
взагалі. С. Мос ко вісі та Б. Едельман бачили причини психологічного підкорення у гіпнотизмі взає-
мин вождя та юрби, а Ж. Лакан — в особливому підсвідомому сприйнятті символів, що висловлю-
ються через мову. 

5. Системний підхід розглядає владу як похідну від політичної системи. У межах системного під-
ходу виокремлюються такі концеп ції:

– макрорівень — влада як властивість макросоціальних систем, що є способом організації, умо-
вою функціонування та засобом ухвалення рішень і розподілу цінностей (Т. Парсонс, Д. Істон);

– мезорівень — влада на рівні конкретних структур суспільства — сім’ї, виробничих груп, орга-
нізацій (М. Крозьє, К. Дойч, Н. Луман);

– мікрорівень — влада як взаємодія індивідів у межах соціальної системи, де роль індивіда в сус-
пільстві визнача є його владу, суб’єктом якої він є (Т. Кларк, М. Роджерс).

Інформаційно-комунікаційна версія (К. Дойч, Н. Луман) тлумачить владу як засіб соціальної ко-
мунікації, що регулює групові кон флікти та забезпечує інтеграцію політичної системи.

6. Реляціоністський підхід (від лат. relatio — донесення) роз глядає владу як рольові, асиметричні
відносини, що дають змогу одному суб’єкту (індивіду або групі) змінювати поведінку іншого. 

У межах цього підходу виокремлюють такі теорії:
– опору (Д. Картрайт, Дж. Френч, Б. Рейвен), яка аналізує форми та ступені опору в системі влад-

них від но син;
– обміну ресурсами (П. Блау, Д. Хіксон, Б. Рей вен), яка за основу владних відносин бере нерівний

розподіл ресурсів між володарем і підвладним;
– розподілу зон впливу (Д. Ронг), яка розглядає систему владних відносин через призму постійного

обміну ролями володаря влади та її об’єкта.
Ресурси влади розглядають як: а) все, що може бути використаним для впливу на інших (Р. Дал,

М. Роджерс); б) засоби, які можуть забезпечити вплив суб’єкта на об’єкт влади через примус, за-
охочення або переконання.

Виокремлюють таку типологію ресурсів влади:
•за способами досягнення політичних цілей — антропологічні (страх, інтерес, переконання);
•за характером і сферою впливу (А. Етціоні):

– нормативні (засоби впливу на внутрішній світ, ціннісні орієнтації та норми поведінки людини);
– примусові (заходи адміністративного впливу, що передбачають силові методи «переконання»

через суд, поліцію, армію, спецслужби);
– утилітарні (пов’язані з матеріальними та соціальними благами, повсякденними інтересами людей).

Залежно від сфери життєдіяльності:
– економічні ресурси (матеріальні цінності, гроші, техніка, землі, корисні  копалини);
– соціальні ресурси (соціальний статус/ранг, посада, освіта, соціальне забезпечення, медичне об-

слуговування);
– культурно-інформаційні ресурси (інформація, знання);
– силові ресурси (армія, поліція, служба безпеки, суд, прокуратура);
– демографічні ресурси (коли людина стає засобом реалізації чужої волі). 
Відповідно до поняття політичної влади, яка розподіляється між суб’єктами політики на полі-

тичному ринку, ми пропонуємо розглядати політичний маркетинг як сукупність форм, методів і тех-
нологій дослідження, проектування та впровадження у суспільно-політичну практику певних
процедур регулювання політичного ринку, а також настанов суспільної свідомості з метою завою-
вання та утримання конт ролю за ринком влади.

Під регулюванням політичного ринку (політико-правовими методами) розуміють вибір норм
представництва та процедур обрання законодавчих, виконавчих і судових органів влади.

А під регулюванням суспільної свідомості (соціально-психологічними методами) розуміють до-
слідження настанов суспільної свідомості з метою «упаковки» й «продажу» таких характеристик
суб’єктів політики, які різні соці альні групи населення готові «купити» за певну соціальну ціну.
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Ґрунтуючись на базових характеристиках ринку влади (демо кратичного чи тоталітарного), вио-
кремлюють відповідно політичний маркетинг демократичного й тоталітарного суспільств.

Урахувавши ці специфічні особливості політичної діяльно сті в таких суспільствах, назвемо такі
функції полі тич ного маркетингу:

•Формування інформаційного банку (даних статистики та звітності, результати досліджень у га-
лузі економіки, політики, психології, демографії).

•Розроблення методів аналізу та обробки даних інформа цій ного банку, виокремлення показ-
ників, що найповніше характеризують об’єкти та суб’єкти політики.

•Оцінювання й аналізування умов політичного ринку, маркетингового мікросередовища (су-
купність сил, які діють під конт ролем партії, соціальної групи, лі дера) та макросередовища
(економічні, соціальні, політичні, психологічні, демографічні чинники).

•Аналізування ринкових можливостей тих чи інших пар тій, суспільних інституцій, ідей, осо-
бистостей.

•Розроблення оцінних і прогнозних моделей політичного попиту, життєвого циклу об’єктів
і суб’єктів політики (пар тій, програм, ідей, лідерів) і політичної поведінки останніх.

•Аналізування ефективності політичного маркетингу, ко ри гування обраних форм і методів по-
літичної діяльності і т. ін.

Виходячи з типології політичних об’єктів і суб’єктів вирізняють політичний маркетинг особис-
тостей, суспільних організацій (державних і недержавних) та ідеологій (ідей, програм, концепцій,
доктрин).

Виокремлюють такі види політичного маркетингу: дослідження політичного ринку (вивчення даних
статистики та громадської думки), виборчу інженерію (розробка та впровадження процедур форму-
вання органів влади) і політичне рекламування та іміджелогія (розробка та «просування» політичних
іміджів).

Дослідження політичного ринку передбачає вивчення та аналі зу вання політичної культури сус-
пільства, рівня розвитку пар тій но-полі тичних структур, банку політичних лідерів (тобто полі тичної
та правлячої еліти) і настанов суспільної сві домості.

Якщо перші три чинники досліджуються традиційними мето дами політичного аналізу, то сте-
реотипи суспільної свідомості — через вивчення громадської думки.

Вивчати громадську думку можна через такі канали надходження інформації: опосередковані (до-
кументи та повідомлення мас-медіа), пря мі (особисті контакти з громадянами) та спеціалізовані
канали (соціологічні та соціопсихологічні дослідження).

Виборча ін женерія — пристосування виборчих процедур (формування органів влади) до реалізації
інтересів правлячої і політичної еліти щодо завоювання та збереження влади в державі (області,
місті, селі) чи суб’єкті політичної діяльності (партії, суспільній організації, конфесії).

Виокремлюють такі методи виборчої інжене рії: 
– встановлення вигідних правлячим колам виборчих процедур;
– встановлення кваліфікаційного бар’єру для партій/блоків;
– встановлення майнового цензу для кандидатів або партій/блоків;
– стимулювання та переміщення виборців з одних виборчих ок ругів до інших;
– маніпулювання кордонами виборчих округів;
– вибір відповідного часу для проведення виборів;
– добір лояльного до правлячої еліти складу виборчих ко місій;
– відмова в реєстрації певним кандидатам і політичним партіям.
Політичне рекламування та іміджологія вивчають проблеми формування й створення в суспільній

свідомості образів суспільних інститутів (держави, політичних партій, орга ні зацій, установ) та
окремих політичних лідерів, розробляють сукуп ність прийомів, технологій і засобів формування
в сус піль ній сві домості відповідних образів реальних суб’єктів політики.

Виокремлюють такі етапи полі тичного рекламування та іміджології:
•Вивчення ідеологічних і соціопсихологічних настанов гро    мадян щодо іміджу «ідеального» по-

літичного діяча, організації, програми.
•Дослідження характеристик іміджу реального суб’єкта політики.
•Створення («упаковка») іміджу кандидата, який можуть «купити» виборці завдяки проведенню

рекламної кампанії.
•Розроблення форм, методів і засобів політичної реклами, базуючись на обраному іміджі.
•Реалізація («продаж») створеного іміджу через засоби масової інформації.

Політичні консультанти, зокрема, у своїй роботі використовують методи «контрольної групи»
та «зосередження», які дозволяють отримати інформацію про основні проблеми виборців, їхню мо-
тивацію та уявлення. 

Валерій Бебик. Політичний маркетинг в системі політичної праксеології



А психофізіологічні тести (аналіз висоти тону голосу, тест шкіри і т. ін.) дають можливість ви-
значити емоційні відгуки на особистість кандидата та його погляди. Саме емоційні відгуки свідчать
про те, чи має кандидат «ауру комунікації», яка не піддається визначенню, але є визначальною під
час голосування.

Надзвичайно важливе значення для політичного маркетингу має вивчення громадської думки, яке
розглядається як: 

– один із найважливіших аспектів політичної комунікації, який створює умови для ефективного
функціонування політичної системи суспільства (в частині здійснення зв’язків між державою
і громадянським суспільством); 

– вид політичного маркетингу (в частині вивчення політичного ринку);
– етап політичного менеджменту (в частині вивчення особливостей об’єкта та суб’єкта

управління); 
– елемент технології розробки і корегування політичного іміджу суб’єкта політики.
Вивчення громадської думки набуло широкої популярності (починаючи з ХХ ст.) завдяки методо-

логії біхевіоризму та значному розвитку (на основі останньої) таких видів/методів дослідницької тех -
ніки: контент-аналіз, спостереження, статистичний метод, аналіз конкретних випадків, опитування.

Контент-аналіз (походить від англ. content — зміст) поля гає в аналізі змісту політичних та інших
текстів (фрагментів  та ких текстів чи змістовних блоків) і переведенні їх у цифрові дані. За одиницю
аналізу можуть брати один чи кілька парамет рів, згідно з якими аналізуються оцінки певного явища,
події,  суб’єкта політики в розглядуваних текстах. 

Досліджувати можна як один політичний текст, так і кілька текстів — наприклад, кілька виступів
одного й того самого політичного лідера протягом певного періоду часу. Аналогічно можна зробити
певні висновки про еволюцію поглядів цього політика, якщо розглядати його висловлювання, да -
тувати й зазначати місце їх проголошення.

Використовують контент-аналіз і під час вивчення повідомлень різних засобів масової інфор-
мації про одну й ту саму по дію чи людину. Саме так, проаналізувавши численні повідомлення тра-
диційної, радіо- та електронної преси, можна дістати досить об’єктивний зріз громадської думки
з цього приводу.

Слід, проте, звернути увагу й на труднощі, пов’язані з використанням цього методу. Передусім
потрібні підготовлені експерти для отримання первинних оцінок (які до того ж можуть бу ти і є до-
волі суб’єктивними). А це ускладнює  комп’ютеризацію за значеного методу, оскільки комп’ютер
часто не «вловлює» окремих нюансів політичної заяви чи дипломатичної ноти. 

Спостереження полягає у безпосередньому вивченні специфіки об’єктів і суб’єктів політики,
особливостей їхнього політичного життя, політичних структур, політичної діяльності, політичної
культури і політичної свідомості. Виокремлюють зовнішнє і внутрішнє (включене) спостереження.
У першому випадку експерти перебувають поза межами об’єктів і суб’єктів політики, в останньому —
в середині них, беручи участь у політичному житті досліджуваних об’єктів і суб’єктів політики.

Статистичний метод дослідження політичної активності має на меті вивчення та аналіз зако-
номірностей у поведінці вибор ців залежно від специфіки виборчих округів, стану суспільної сві -
домості громадян і т. ін. Він базується на дослідженні результатів голосування виборців (під час
виборів, референдумів, опитувань) і даних державних статистичних органів.

Аналіз конкретних випадків полягає в отримуванні різними методами інформації про функціо-
нування певних об’єктів і суб’єктів політики в конкретних випадках політичного життя індивіда,
групи, суспільства та інтерпретації вказаної інформації з точки зору громадської думки.

Опитування громадської думки здійснюються шляхом безпосереднього (польового) або опосеред-
кованого (через телефон, телебачення, пресу, пошту, інтернет) анкетування респондентів.

Техніка опитування полягає в тому, що респондентам пропонуються (письмово або усно) зазда-
легідь розроблені анкети, які складаються із закритих і відкритих запитань. Основну проблему, яку
доводиться розв’язувати під час проведення опитувань громадської думки, становить правильна
побудова  респондентського масиву — вибірки. 

Остання має бути репрезентативною, тобто відповідати структурі населення в цьому  об’єкті до-
слідження (країні, області, місті, районі, селі). Як контрольні параметри вибірки беруть стать, вік,
освіту, соціально-професійний статус опитаних, їхні політичні уподобання (у разі потреби).

Водночас практика функціонування авторитарних і тоталітарних режимів показала, що особли-
вої ваги в умовах державного тиску на громадян набуває психологічний чинник, коли люди бояться
бути відвертими або зовсім відмовляються від участі в опитуваннях громадської думки. В такому
разі дослідникам потрібно емпіричним шляхом вишикувати певні коефіцієнти поправки до фор-
мально репрезентативної вибірки респондентів.
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Нерідко в політичній практиці використовують так звані екс пертні опитування, коли до групи
респондентів включається не широкий загал (від кількох сотень до кількох тисяч опитаних), а лише
кілька десятків фахівців з проблем політики. За належного добору експертів і відповідного рівня
їхньої кваліфікації результати таких опитувань можуть бути дуже корисні в політичній практиці.

Загалом вивчати громадську думку можна через опосередковані, пря мі й спеціалізовані канали над-
ходження інформації.

Опосередковані канали вивчення громадської думки — засоби масової інформації (преса, радіо, те-
лебачення, відео, мережі інтернету), документи засідань органів влади, суспільно-політичних ор-
ганізацій, матеріали державних органів управління статистики, спецслужб, органів внут рішніх
справ, армії та ін.

Прямі канали вивчення громадської думки — особисті контакти працівників органів управління,
політиків з населенням на зборах, мітингах, страйках, прийом громадян, через листування і т. ін.

Спеціалізовані канали вивчення громадської думки є най надійнішими, оскільки дають змогу отри-
мувати за допомогою соціологічних і соціопсихологічних методів надійну й ре презен тативну (адек-
ватну) інформацію з широкого кола пи тань.

На відміну від опосередкованих каналів (які дають змогу дослідити методом контент-аналізу лише
основні тенденції громадської думки), прямих каналів (які надають інформацію про думки найак-
тивнішої частини населення, яка пише листи, звернення, виступає на мітингах і т. ін.) саме спеціа-
лізовані канали висловлювання громадської думки мають стати науковою базою для проведення
політичного маркетингу та менеджменту.

Виокремлюють такі основні фун к  ції опитування громадської думки в суспільному житті: політичну,
ідеологічну й со ці а ль ну.

Політична функція полягає в політичній розвідці, досліджен ні суспільних настроїв, соціальних
настанов електорату, ставлення широких верств населення до різних соціальних проблем, політич-
них структур, окремих індивідів.

Ідеологічну функцію слід розглядати в таких аспектах:
– регулярність проведення опитувань сприяє створенню мо ніторингу (безперервного стеження)

за ефективністю впли ву по лі тичних акцій на різні категорії електорату, дає змогу виявити, як реа-
гують основні прошарки населення на ідеї, гасла, політичні програми, форми їх подання, манеру
лідерів триматися і т. ін.;

– дані опитувань справляють значний ідеологічний вплив, сприяють формуванню громадської
думки в заданому напрямі. Якщо тонко вбудувати соціально-психологічну настанову сприйняття
в запитання анкети, можна «підказати» бажану відповідь, інтерпретувати в потрібному контексті
отримані відповіді, привернути увагу до зростання популярності одного лідера, промовчати щодо
іншого і т. ін.

Соціальна функція опитувань також має кілька аспектів:
– результати містять інформацію про потреби, інтереси, вимоги, претензії населення до влади, які

остання не повинна ігнорувати й мусить використовувати під час вироблення управлінських рішень;
– громадська думка через опитування реалізує функцію со ціального контролю, відкриває важливий

канал зв’язку між владою та громадськістю, а інколи реалізує й деякі функ ції прямої демократії;
– опитування дають змогу точніше визначити спів від но шен ня політичних сил у суспільстві, що

є одним із чинни ків політичної та соціальної стабільності;
– дані опитувань уможливлюють довготермінове прогнозування соціального розвитку суспіль-

ства і т. ін.
Крім того, опитування громадської думки можуть бути стратегічними й описовими (допоміжними).
Стратегічні опитування, скажімо, під час проведення виборів, полягають в оцінюванні загаль-

нополітичної си туації, сильних і слабких сторін кандидатів, у визначенні на осно ві со ціальних, де-
мографічних, геополітичних чинників шан сів кандидата в тих чи інших регіонах.

Описові (допоміжні) опитування дають змогу кандидатам та їхнім командам дізнаватися про те,
хто лідирує на певному етапі політичних змагань, які проблеми виборці вважають для себе найваж-
ливішими і т. ін.

Отже, вивчення громадської думки є однією з найважливі ших складових політичного маркетингу та
менеджменту, оскільки без об’єктивної соціа льної інформації про реальний стан справ у суспіль стві,
ставлення широкого загалу до ключових питань громад ського життя, до окремих суспільних інститутів
(держави взагалі, парламенту, уря ду, політичних партій, окремих лідерів та ін.) неможливо приймати
відповідальні рішення. Маючи таку інформацію, центри влади можуть адекватніше впливати на стан
справ у суспільстві, підвищувати ефективність управлінських рішень, мати зворотний зв’язок з громад-
ськістю про рівень сприй нят тя нею певних законопроектів, постанов, загальнополітичних рі шень.

Валерій Бебик. Політичний маркетинг в системі політичної праксеології



Надзвичайно важливою категорією для політичного маркетингу є категорія політичної комуні-
кації, яка розглядається як: 

– процес передавання, переробки та прийняття політичної інформації суб’єктами та об’єктами
політики, здійснюваний під час функціонування політичної сфери суспільства;

– окрема наука в групі наук політичної праксеології.
Процес політичної комунікації відбувається в контексті багатостороннього обміну політичною

інформацією за такими рівнями політико-владної ієрархії:
– по вертикалі (індивід — група — суспільство чи національна влада — регіональна влада — локальна

влада);
– по горизонталі (президент — парламент — уряд чи обласна адміністрація — обласна рада) тощо.
Кожна політична система розгортає власну мережу політичної комунікації відповідно до своїх

можливостей. І ця мережа розвивається одночасно із становленням та розвитком політичних струк-
тур суспільства. 

Як і суспільства, політичні системи можуть бути ліберальними або авторитарними чи тоталітар-
ними. Відповідну типологію мають і системи політичної комунікації.

Зокрема, ліберальні структури політичної комунікації ґрунтуються на демо кратичних підходах,
коли існує постійний діалог між владою та суспільством. З погляду цієї концепції можна говорити
про «уряд громадської думки», який є виявом демократії крізь призму взаємообміну інформацією
між правителями та підлеглими.

Політична комунікація життєво необхідна суспільній та політичній системам. А полі тичний ана-
ліз (і подальший політичний прогноз) має враховувати проблеми інформації та по літич ної кому -
нікації в поєднанні з іншими проблемами, як це робиться в межах функціональної концепції
дослідження полі тичної сфери суспільства. 

В рамках цієї концепції, наприклад, Г. Алмонд і Дж. Коулмен розглядали комунікацію з погляду
її гомогенності, мобільності, обсягів і спрямованості.

Політична комунікація є специфічним видом політичних від носин і розглядається як невід’ємний
елемент політичної сфери суспільства, частина його політичної свідомості, яка здійснюється такими
способами комунікації: 

– засобами ма сової комунікації;
– суспільними організаціями;
– неформальними контактами. 
У цьому контексті виокремлюють констатуючу (нейтральну) та спонукальну (яка закликає до пев-

них дій) політичну інформацію. Спонукальна інформація, у свою чергу, може бути спря мована на
активізацію («підштовхування» до дій у певному напрямі) і дестабілізацію (руйнування політичних
структур, норм і форм поведінки або діяльності).

Якщо подивитися на політичну інформацію з погляду використовуваних при трансляції остан-
ньої засобів аргументації, то можна виокремити логічне та емоційне переконання.

Логічне переконання орієнтується на раціональну, доказову, наукову аргументацію (не всім, до
речі, доступну внаслідок різного рівня свідомості, культури і т.ін.).

Емоційне переконання покликане впливати на емоційний елемент людської психіки (тут сфера
формуючого впливу, безумовно, є значно ширшою внаслідок фрагментації і несистемності отри-
муваної інформації та відповідного рівня суспільної свідомості). Мета — змінюючи систему цін ніс -
них орієнтацій особистості, примусити її діяти в заданому пропагандистами напрямі.

Політична інформація, що надходить до її споживача, може сприйматися повністю, частково
(після внутрішньої ідейно-політичної, релігійної, етнічної чи індивідуально-психологічної «цен-
зури») або не сприйматися взагалі.

У цьому контексті велику роль відіграє соціокультурна (суспільно-політична, соціально-еконо-
мічна, професійно-фахова чи етнічно-релігійна) група, до якої належить (якщо належить) споживач
інформації.

У цьому зв’язку варто назвати особливості впливу соціокультурної групи на сприйняття політичної
інформації індивідом:

– особистий погляд споживача інформації перебуває під сильним впливом групи, до якої він на-
лежить або прагне належати;

– людина заохочується (або карається) за дотримання (або невиконання) групових стандартів;
– якщо думка «озвучена» в аудиторії, її важче змінити, ніж особистий погляд;
– групові дискусії та рішення сприяють послабленню внут рішнього опору певній думці;
– підтримка навіть однієї людини ослаблює тиск «групового мислення»;
– найортодоксальніші прихильники групи найменш готові до сприйняття інформації, яка су-

перечить її нормам;
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– велике значення для успішного засвоєння інформації мають форма й особливості її подання
(довіра до інфор матора, враження від його об’єктивності та правдивості тощо).

Окрім того, варто звернути особливу увагу на адресність по лі тичної інформації, її «упаковку»
відповідно до споживацьких стандартів (ідеологічно-політичних, мовно-культурних, етно-релігій-
них) різних груп населення.

Ось тут ми вже наблизилися до формулювання певних узагальнень щодо визначення особливос-
тей (принципів та функцій) культури політичної комунікації.

Основні принципи політичної комунікації:
– пріоритетність якостей і цінностей цієї культури (ієрархія);
– рівні права всіх громадян на отримання інформації (демо кратія);
– наближеність до культури нації, етносу, конфесії, класу то що (ідентичність);
– урахування морально-етичних норм (мораль).
Характер політичної комунікації в суспільстві, рівень її розвитку визначаються рівнем загальної

та політичної культури суспільства, опосередковуються їх цінностями й нормами. Але політична
комунікація як засіб існування й передавання по лі тич ної культури саме й визначає рівень політич-
ної культури суспільства, особливості функціонування політичної сфери суспільства. 

З урахуванням особливостей функціонування політичної сфери суспільства варто назвати
й основні функції політичної кому нікації:

– поширення ідейно-політичних цінностей, знань, політичної інформації;
– формування політичної свідомості;
– поширення норм політичної культури, здійснення полі тико-культурного обміну, розвиток по-

літичної культури суб’єктів політики (індивідів, груп, політичних струк тур);
– інтеграція та регулювання політичних відносин;
– підготовка та сприяння громадськості до участі в політич ній діяльності.
Окрім того, зазначимо, що політична комунікація повинна бути засобом узгодження та коорди-

нації суспільно-політичних інтересів на основі повного інформування громадян, поваги до прав
і свобод особистості, демо кратичної політичної культури та свободи мас-медіа від владних та біз-
несових структур (національних та зарубіжних). Це ідеал, якого треба прагнути шляхом постійної
та копіткої роботи усім суб’єктам суспільного життя. 

Наостанку зауважимо, що політичний маркетинг може бути ефективним у процесі регулювання
політичного ринку лише за умов одночасного використання методів політичного менеджменту та
інформаційно-комунікаційного менеджменту, які всі разом і складають систему політичної прак-
сеології.
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АНОТАЦІЯ
Розглядаються механізми попередження криз й розроблення системи антикризового розвитку управ-

ління суспільством. Антикризове управління використовує відповідні прийоми, засоби та інструменти,
які безпосередньо направлені на запобігання не лише ускладнень у суспільстві, але й забезпечують ста-
більність й подальший розвиток держави. Зазначається, що механізми антикризового управління соці-
ально-економічним розвитком держави спрямовані не стільки на попередження криз, скільки на
визначення шляхів їх вирішення у разі, якщо уникнути кризи уже неможливо.

Зосереджена увага на  специфічних принципах, які забезпечують діагностику, запобігання, нейтра-
лізацію та ліквідацію кризи, зокрема: принцип запобігання в розв’язанні проблем, принцип максимізації
сприятливих можливостей, принцип концентрації, принцип часових обмежень, принцип головної ланки,
принцип об’єктивності та реалістичності, принцип оптимального співвідношення централізму та де-
централізму в прийнятті управлінських рішень, принцип багатоваріантності та ризиковості, принцип
кадрової політики, принцип мотивації.

Висвітлюється процес формування антикризового управління в період кризовості, який складається
з певних етапів, до яких зокрема належать: підбір кадрів, формування інформаційної бази, діагностика
і прогнозування кризових явищ, оцінювання параметрів кризи, опрацювання версій та гіпотез, уточнення
антикризової моделі управління, моніторинг зовнішніх і внутрішніх чинників.

Аналізуються фактори, які необхідно враховувати, опрацьовуючи антикризову стратегію держави,
зокрема, вони об’єднуються в три групи: фактори зовнішнього середовища (ринкові особливості та
політичний вплив); фактори взаємодії («примусовість» послуг, вплив на зовнішнє середовище), які ха-
рактеризуються додатковою відповідальністю, мова йде про суспільну увагу та правовласність; орга-
нізаційні фактори (цілі, обмеженість повноважень, критерії ефективності, стимули).

Ключові слова: антикризове управління, антикризові механізми, антикризові моделі, антикри-
зова стратегія, реагуюча стратегія, проактивна (випереджувальна) стратегія, адаптованість системи.

ANTI-RECESSIONARY MANAGEMENT: PRINCIPLES, 
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SUMMARY
The article deals with crisis prevention mechanisms and development of the system crisis of governance. Anti-

recessionary Management uses appropriate techniques and tools that directly aimed at preventing complications
not only in society but also provide stability and further development of the state. It is reporting that crisis man-
agement mechanisms socio-economic development of the state, not so much aimed at preventing crises, and most
importantly to identify ways of their solution in cases where it is impossible to avoid a crisis.

Focuses on specific principles that provide diagnosis, prevention, neutralization and elimination of the crisis,
in particular: the principle of prevention in solving problems, maximizing opportunities principle, the principle of
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concentration, the principle of time constraints, the key link in principle, the principle of objectivity and realism,
the principle of optimal ratio of centralism and a decentralized decision-making and risk of multiple principle,
the principle of personnel policy, the principle motivation.

Reveals the process of forming a crisis management during the crisis, which consists of certain stages, which in
particular include staffing, forming information base, diagnosis and prediction of the crisis, parameter estimation
crisis, working versions and hypotheses, clarifying anti-crisis management models, monitoring external and in-
ternal factors.

Analyzes the factors that must be considered, elaborating anti-crisis strategy of the state, in particular,
they are divided into three groups: environmental factors (market characteristics and political influence); fac-
tors interaction («compelling» services, the impact on the environment), characterized by the additional re-
sponsibility, it is the public’s attention; organizational factors (goals, limited powers criteria of efficiency,
incentives).

Key words: crisis management, Anti-recessionary mechanisms, crisis model, Anti-recessionary strategy,
reacting strategy, Proactive (proactive) strategy, adaptability of the system.

Сучасні суспільства переживають глобальні та локальні перетворення. Умови та способи їх
функціонування постійно змінюються. Зміни, що відбуваються у світі, стосуються  всіх без ви-
нятку сфер життя суспільства. Такі зміни відбуваються і в Україні й супроводжуються прискорен-
ням соціальної еволюції, яка виражається невизначеністю суспільних процесів. А за таких умов
послаблюється, а інколи й втрачається, адаптативна здатність структур та державних інституцій
вчасно реагувати на такі виклики. Це у свою чергу призводить до  загострення суперечностей та
кризових явищ. 

Такий стан справ обумовлює те, що система державного управління повинна орієнтуватися не
стільки на подолання криз та  впровадження механізмів антикризового управління соціально-еко-
номічним розвитком, скільки на попередження криз й визначення шляхів їх вирішення у разі, якщо
уникнути їх неможливо. Це висуває певні вимоги до процесу прийняття та реалізації державно-
управлінських рішень, методології їх вироблення, спрямованої на розроблення системи антикри-
зового розвитку, що передбачає не уникнення кризи, а наявність контрольованих криз як основи
для ефективного функціонування механізмів самоорганізації, спрямованих на забезпечення реалі-
зації інтересів, пріоритетів особистості, суспільства, держави.

Антикризове управління ґрунтується на загальних принципах і методах, які притаманні управ-
лінським процесам. Головною метою антикризового управління є забезпечення стійкого фінансо-
вого розвитку, яке спричинене умовами стану зовнішнього середовища через уведення в дію
антикризових механізмів, які давали б змогу усунути тимчасові фінансові ускладнення. 

Питаннями антикризового управління займалися такі зарубіжні дослідники, як Т. Парсонс,
Н. Смелзер, П. Блау, Г. Бірман, Р. Брелі, Л. Готроп, Д. Рікардо, Ж. Сей, Ж. Сісмонді, Дж. Кейнс,
ДЖ. Фіннезі, Р. Хід.

Дослідженню й розвитку теорії й практики формування та функціонування механізмів держав-
ного антикризового управління відводилось значне місце у працях відомих українських дослідників
Г. Гальчинського, В. Гейця, В. Васеленка, О. Власюка, В. Захарова, О. Колоса, О. Лапко, І. Миха-
сюка,  П. Пашути, Ю. Яковця. 

Антикризове управління є складовою частиною загального менеджменту, що використовує його
найкращі прийоми, засоби та інструменти, орієнтується на запобігання можливим ускладненням
та забезпечує стабільність й подальший успішний розвиток [7, с. 48]. 

Традиційні підходи до розробки стратегічного менеджменту неможливі без розробки механіз-
мів антикризового управління. Запобігання кризовій ситуації — головна стратегія планування
на перспективу. На думку Н. Туленкова, будь-яке управління має бути антикризовим, тобто по-
винно враховувати можливість кризових явищ та способів їх подолання. Крім того, він вважає,
що антикризове управління — це певна система заходів попередньої діагностики, за необхідності —
фінансове оздоровлення, мінімізація втрат при застосуванні організаційно-правових інстру -
ментів. Враховуючи сучасний стан розвитку суспільства, такі заходи є необхідними, тому для
забезпечення фінансової стійкості в кожній інституції необхідною умовою є підтримка життє-
діяльності системи через систему антикризових заходів [6, с. 22]. Зазначимо, що у ринкових умо-
вах поряд із законами конкуренції існує інститут банкрутства як один з основних атрибутів
ринкової економіки. 

Головна мета антикризового управління — забезпечення   стабільного становища на ринку еко-
номічних, політичних і соціальних метаморфоз на основі запобіжних стратегічних заходів.
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Антикризовому управлінню притаманні специфічні принципи. Під принципами управління ро-
зуміють правила управлінської поведінки, які забезпечують діагностику, запобігання, нейтралізацію
та ліквідацію кризи. До основних принципів можна зарахувати:

– принцип запобігання в розв’язанні проблем, що передбачає врахування механізмів попере -
дження виникнення та нейтралізації кризових явищ;

– принцип максимізації сприятливих можливостей, який передбачає знаходження шляхів ви-
ходу з кризи  на основі певних умов, відповідно до цього концентрація ресурсів для виявлення
таких умов;

– принцип концентрації, який спрямований на залучення всіх наявних ресурсів на малу кількість
конкурентоспроможної продукції з метою забезпечення значного економічного ефекту;

– принцип часових обмежень, тобто це той час, що визначений законодавством, яким володіє
антикризовий керуючий до початку ліквідаційних процедур;

– принцип головної ланки, який передбачає пошук головної проблеми (каталізатора криз), ви-
значає глибинні першопричини виникнення кризових явищ й відповідно визначає  концент-
рацію зусиль у розв’язанні цієї проблеми (правових, фінансових, кадрових);

– принцип об’єктивності та реалістичності в оцінюванні ситуації та можливості подолання
кризи, спираючись на об’єктивну реальність;

– принцип оптимального співвідношення централізму та децентралізму в прийнятті управлін -
ських рішень, де передбачається максимальне залучення персоналу до розробки та централі-
зоване прийняття  й упровадження антикризових заходів;

– принцип багатоваріантності та ризиковості, дотримання якого потребує висування та оціню-
вання не одного рішення, а досить великої кількості альтернатив для врахування ризиків не-
ефективності окремих заходів;

– принцип кадрової політики, мова йде про збереження та формування унікального кадрового по-
тенціалу шляхом відбору, підготовки та перепідготовки кваліфікованих фахівців, які здатні при-
ймати нестандартні, ризикові антикризові заходи й бути стресово-стійкими в умовах кризи;

– принцип мотивації, який полягає у використанні засобів мотивації, які спрямовані на анти-
кризову свідомість персоналу [1, с. 231].

Процес антикризового управління має передбачати цілеспрямованість, послідовність, своєчас-
ність прийняття рішень та їх адаптованість у процесі життєдіяльності суб’єкта управління.

Процес формування антикризового управління в період кризовості складається з ряду етапів:
– перший етап — підбір кадрів, розроблення плану графіків, формування інформаційної бази,

яка необхідна для розроблення антикризової програми;
– другий етап — діагностика і прогнозування кризових явищ, оцінювання параметрів кризи (ви-

явлення причин і прогнозування можливих варіантів розвитку кризи, оцінювання чинників, які
впливають на розвиток кризових ситуацій, експрес-аналіз відхилення параметрів від норми);

– третій етап — опрацювання версій та гіпотез щодо шляхів подолання кризового стану (уточ-
нення планів подолання кризових явищ, удосконалення підходів до розгляду проблем й прийняття
управлінських рішень);

– четвертий етап — уточнення антикризової моделі управління (оптимізація інноваційних про-
цесів за умови руйнації діючої системи управління, проектування й створення ефективної системи
управління, використання методів мотивації дій персоналу);

– п’ятий етап — моніторинг зовнішніх і внутрішніх чинників, які базуються на вивченні причини
зовнішньої небезпеки, загроз від конкурентів та злочинних угруповань.

Важливим є розгляд специфіки запровадження антикризового управління в органах влади, зва-
жаючи на їхні особливості та відмінність від приватних організацій. В цьому разі інтерес становлять
не самі відмінності між публічними й приватними організаціями, а те, як різняться  для них ті фак-
тори, які необхідно враховувати, опрацьовуючи антикризову стратегію. Аналіз показує, що такі фак-
тори є однаковими як для антикризового, так і для стратегічного менеджменту. Зокрема, вони
об’єднуються в три групи:

– фактори зовнішнього середовища;
– фактори взаємодії;
– організаційні фактори.
Розглянемо більш детально кожну із зазначених груп.
Перша група — це фактори зовнішнього середовища. Їх існує велика кількість, але є два  най -

істотніші, зокрема:
– ринкові особливості. Мова йде про те, що більшість органів державної влади відчувають  «не-

стачу  економічних ринків», які забезпечують їх ресурсами у вигляді доходів. З одного боку, доходи
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їх забезпечують бюджетним фінансуванням, а з іншого — послуги, які надаються ними, є безкош-
товними для споживачів. Це у свою чергу призводить до того, що органи влади можуть досить три-
валий час уникати вирішення проблем, пов’язаних з ефективністю та якістю надання послуг, тому
що фінансування не ставиться в залежність від результатів їх діяльності. Крім того, вони не можуть
вибирати для себе ринки чи переходити з одних ринків на інші, ринки визначаються для них
«згори». Дещо інша ситуація у приватних структурах, які не можуть дозволити собі зневажати про-
блемами ефективності. Тому вони спираються у своїй діяльності на аналіз поведінки клієнтів, яка
є для них первинним джерелом інформації й з урахуванням якої приватні організації вибирають
ринки і товари (продукцію, послуги), що надають. В цьому разі основним критерієм виступає ефек-
тивність [5,  с. 108].

Значні відмінності між органами влади й приватними організаціями спостерігаються у питанні
конкуренції за клієнтів на ринку. Якщо для приватних організацій це є однією з основних проблем,
то для органів влади такої проблеми не існує, бо конкуренція для них вважається недоцільною. На-
впаки, передбачається, що у взаєминах між ними повинно домінувати співробітництво. Зазначимо,
що конкуренція між органами влади існує, і пов’язана вона не боротьбою за клієнтів, а за одержання
додаткових ресурсів. Саме тому конкурентні моделі не можна широко використовувати в організа-
ціях зі значним ступенем публічності. Має бути вироблена така антикризова стратегія, яка б поси-
лювала співробітництво з іншими структурами й створювала так звані «коаліції інтересів» [3, с. 98]. 

Органи державної влади не часто й неохоче збирають інформацію, яка аналізує зовнішнє сере-
довище, ринки послуг та «зворотну інформацію» (наприклад, думки клієнтів про одержані послуги),
не вважаючи таку інформацію необхідною і важливою. Це обумовлює слабкість ринкових сигналів
й призводить до ситуації, коли антикризова стратегія виробляється в умовах дефіциту чи взагалі
відсутності інформації про зовнішнє середовище. У цьому разі органи державної влади також від-
різняються від приватних організацій, бо приватні структури постійно вивчають ринки й мають по-
тужні ринкові сигнали, що дозволяє оцінювати успіхи та невдачі, й отже, правильно коригувати
свою діяльність.

Ще однією ринковою особливістю є те, що в органах державної влади критерії якості послуг,
які надаються, є або неоднозначними,  або відсутні, або не адекватні. Приватні організації мають
зрозумілі й адекватні критерії якості, які за допомогою маркетингових досліджень періодично дослі -
джуються;

– політичний вплив.  Органи державної влади часто відчувають «неформальний вплив» з боку всі-
ляких політичних суб’єктів. Мова йде про тиск політичних лідерів та партій, лобістських груп, різ-
номанітних директивних документів, які відображають сьогоденну політичну кон’юнктуру. Такого
роду втручання можна чекати у будь-який момент, причому вони можуть конфліктувати один
з одним. 

Особливість розглянутих факторів зовнішнього середовища вимагає його попередньої оцінки
з метою визначення тенденцій, які характеризують поведінку й очікування  різних реципієнтів і,
насамперед, суб’єктів впливу, що дозволить зрозуміти, яким чином можна їх ураховувати в анти-
кризовій стратегії, з одного боку, з метою отримання максимальної користі для організації, а з ін-
шого — успішної протидії негативним впливам.

Друга група — фактори взаємодії. Зазначимо, що органи влади за характером своєї діяльності
мають багаточисельні складні взаємини з різними суб’єктами. Їх діяльність створює складну мережу
взаємодії, що викликано як внутрішньо-організаційною, так і міжвнутрішньо-організаційною коор-
динацією [4].

До основних факторів взаємодії органів влади із зовнішнім середовищем можна віднести такі:
– «примусовість» послуг. Ця особливість взаємодії органів влади зі своїми клієнтами полягає

в тому, що, з одного боку, клієнти як платники податків фінансують послуги, які надаються орга-
нами влади, незалежно від власного бажання, а з іншого — вони «змушені» споживати ці послуги,
практично не маючи альтернативи і свободи вибору, оскільки рідко можуть зустріти ситуацію, коли
органи влади мають конкуренцію з боку інших організацій;

– вплив на зовнішнє середовище. Органи влади порівняно з приватними організаціями більше
впливають на зовнішнє середовище, при цьому їхні дії можуть давати значний соціальний ефект,
що пов’язано зі специфікою послуг, які надаються. Цю особливість також варто враховувати, роз-
робляючи антикризові заходи. 

Крім того, відзначена особливість накладає на органи влади й додаткову відповідальність, що
вимагає прогнозування можливих наслідків прийнятих рішень і здійснюваних ними дій:

– суспільна увага. Практика показує, що зі збільшенням публічності організацій збільшується
й увага до їхньої діяльності з боку громадськості [4]; 



– правовласність. За так званої «множинності» власності, що характерна для публічних організацій
[4], до яких належать й органи влади, кожен дійсний чи потенційний клієнт може відчувати себе одним
з власників. У зв’язку з цим споживачі очікують від органів влади стосовно себе  чесності, уважності
та відповідальності. Ця особливість накладає свій відбиток на розроблення антикризової стратегії —
в органах влади завжди необхідно враховувати очікування та бажання клієнтів. Все вище зазначене
позначається на стратегії, тому для приватних організацій  більш характерними є проактивні (випе-
реджувальні) стратегії, а для публічних — реактивні (реагуючі) стратегії. 

Третя група — організаційні фактори. До ключових організаційних факторів, що визначають
відмінності між органами державної влади та приватними організаціями і впливають на опрацю-
вання стратегії, можна віднести такі:

– цілі. Органи державної влади мають складні, множинні цілі, які, з одного боку, не визначено
однозначно, а з іншого — не узгоджуються між собою. Тобто у більшості органів державної влади
не існує досить ясного й чітко сформульованого бачення щодо цілей своєї діяльності, згідно з якими
можна було  б судити про її успішність. Таке бачення підміняється сумішшю вимог суб’єктів впливу,
положень посадових інструкцій, очікувань споживачів та інших реципієнтів, що можуть конфлік-
тувати між собою. Крім того, для органів державної влади справедливість стосовно споживачів у на-
данні їм послуг важливіша, ніж ефективність (на відміну від приватних організацій, для яких
ефективність є аспектом діяльності, що домінує), що також додає певної невизначеності під час ви-
значення цілей [4]. Водночас розроблення стратегії в цілому та антикризової стратегії зокрема ви-
магає наявності в організації зрозумілих цілей, у зв’язку з чим відзначена проблема заслуговує на
якнайсерйознішу увагу й деякими дослідниками навіть розглядається як найбільш критичний мо-
мент у менеджменті для органів влади;

– обмеженість повноважень. Це пов’язано з тим, що, з одного боку, спостерігаються чисельні
законодавчі обмеження, перепони у самостійності діяльності органів влади, а з іншого — неви-
значеність й постійна змінюваність законодавчого поля (така ситуація характерна для нашої дер-
жави). Зокрема, Л. Готроп зазначає, що у керівного складу органів державної влади не менше
владних  повноважень і для того, щоб змінити систему, якою вони  управляють, чи надати їй нового
вигляду, інколи є більше владних повноважень і можливостей, ніж у керівників приватних структур,
оскільки обмеженість автономії та гнучкості дій — невід`ємні супутники публічності. Такі обме-
ження стосуються розподілу ресурсів, які функціонують в умовах жорсткого зовнішнього контролю
й у визначених межах, й так чи інакше впливають на такі негативи, як вибірковість у відносинах та
фаворитизм.  Тому, працюючи над антикризовою стратегією, слід чітко визначити межі самостій-
ності, так звані «ступені свободи», і  діяти відповідно до них [2, с. 36];

– критерії ефективності, які пов’язані з певною невизначеністю цілей органів державної влади
й складністю у визначенні критеріїв ефективності. Важко виділити неможливість однозначного ви-
значення «успіху чи не успіху» і діяльності органів державної влади  та недостатньої активності
у діях, що ведуть до інерції та низького рівня впровадження інновацій;

– стимули. У приватних організаціях стимулювання співробітників пов’язане з ефективністю
їхньої роботи. В органах державної влади з чітко невизначеними критеріями ефективності «спра-
ведливе», тобто без присутності суб’єктивного компонента, застосування стимулів ускладнене, і це
ще раз підкреслює необхідність вироблення чітких критеріїв ефективності. Доречним буде згадати,
про властиву органам державної влади домінанту нематеріальних стимулів, мова йде, наприклад,
про престижність роботи, стабільність оплати праці, гарантії зайнятості, над матеріальними. За-
значимо, що в приватних  організаціях спостерігається протилежна ситуація.

Неоднозначність цілей та невизначеність критеріїв ефективності, обмеженість повноважень та
стимулів, які важко ідентифікувати, — все це створює перешкоди, не переборовши які, неможливо
виробити ефективну антикризову стратегію.

Узагальнюючи вище наведене, зазначимо, що виокремлені чинники та їхні особливості є уні-
версальними для всіх органів влади, тому при розробці та реалізації антикризової стратегії в органах
державної влади слід обов’язково їх враховувати, незалежно від причин та виду ризиків, які ви-
никли, хоча й тут має бути своя специфіка. 
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АНОТАЦІЯ
Аналізується комунікативний аспект мовної політики, який у стародавні часи існував у вигляді спіл-

кування, обміну досвідом, суспільного договору, виступу, діалогу, дискурсу та ін. Мову, державу і політику
автор розглядає як взаємопов’язані і нероздільні категорії. Поняття «держава» і «політика», на думку
дослідника, виникли, по суті, одночасно, яким передують терміни «мова» і «комунікація». Досліджуються
комунікаційні зв’язки у сфері мовної політики між групами, владою і спільнотою, міжвладні стосунки,
які з часом змінювалися та удосконалювалися. У Нові і Новітні часи комунікаційні технології існують
у вигляді кіно, телебачення, радіо, Інтернету та інших мереж, які здатні не лише виробляти, застосо-
вувати та переносити інформацію на відстань, а й формувати громадську думку та ін. 

Автор акцентує увагу на комунікативному аспекті мовної політики, яка є актуальною проблемою,
оскільки від її ефективного здійснення залежить спокій не лише в етнокультурному суспільстві, а й у країні
загалом. У зв’язку із цим над питанням розвитку та удосконалення комунікацій міркували ще античні
і середньовічні філософи, над цим продовжують думати і сучасні вчені. 

Приділяється належна увага мовній політиці, яка не усвідомлюється поза державою, хоча здійсню-
ється не лише владою, а й іншими суб’єктами політики. Складовою частиною мовної політики є мова,
комунікативна природа якої має діалогічну питально-відповідальну структуру, яка ґрунтується на ре-
альній мові, створює певне середовище, в якому живе людина. 

Ключові слова: генеза, ЗМК, полеміка, мовна політика, аргументація, комунікативна дія, сус-
пільний договір, угода, діалог, дискурс.
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SUMMARY
We analyze the communicative aspect of language policy, which existed in ancient times in the form of dialogue,

exchange of experience, the social contract, speech, dialogue, discourse and others. The language policy of the
state and the author regards as intertwined and inseparable categories. The concept of «state» and «politics», ac-
cording to the author, there were, in fact, at the same time, preceded by the terms «we» and «communication».
Studied communication links in the field of language policy between the groups, authorities and the community,
mizhvladni relationship that may have changed and improved. In times of new and emerging communication
technologies exist in the form of film, television, radio, the Internet and other networks that are able not only to
produce, use and transfer information at a distance, but also shape public opinion, and others.

The author focuses on the communicative aspect of language policy, which is a topical issue because of its
effective implementation depends not only peace in a multicultural society, but also in the country as a whole.
Therefore the question of development and improvement of communications discussing more ancient and medieval
philosophers continue to think over this and modern scientists.

Pays due attention to language policy, which is not recognized outside the state, although carried out not only
power, but also other business policies. Part of the language policy is language, communicative nature of which is
dialogical question-responsible structure that is based on real language, creates an environment in which we live.

Key words: genesis, QMS, controversy, language policy, reasoning, communicative action, social contract,
agreement, dialogue, discourse.

Актуальність теми дослідження обумовлена важливістю аналізу генези мовної політики в Україні,
виявлення інструментарію щодо її здійснення та розвитку на різних етапах українського суспільства. 

Об’єктом аналізу виступає мовна політика в Україні на різних етапах розвитку.
Предметом дослідження є формування комунікативного аспекту мовної політики в Україні, її функ -

ціонування, зміни на тому чи іншому етапі розвитку та поширення комунікацій   українською мовою.
Аналіз попередніх досліджень. Окремі аспекти комунікативної політики досліджували Д. Аріел,

Б. Бімбер, Дж. Блумлер, Ю. Габермас, А. Гарбадин, Гуго Гроцій, а також В. Кулик, Л. Нагорна,
А. Погрібний, В. Хмелько, Н. Чернов та інші науковці. В основу аналізу мовної політики вони по-
клали різного роду комунікації, завдяки яким політики, влада і спільнота знаходили точки дотику,
спільну мову і таким чином узгоджували спірні питання. На основі теорії «прагнення людини до
державного об’єднання» нідерладський юрист Гуго Гроцій [8, с. 178] розробив власну концепцію
природного права та суспільного договору, яка стала основою для еволюції державно-правового
ладу на засадах прав людини. Його вчення базувалося на політичному комунікативному договорі,
який стосувався добровільної угоди, що укладалася між громадянами, підданими і верховною вла-
дою. На вічі, яке вважається стародавньою формою політичної комунікації у Київській Русі, гро-
мадяни вирішували важливі питання щодо обрання князя, проголошення війни, укладення миру
та ін. До цієї теми зверталися й інші мислителі, зокрема Цицерон, у якого політичне спілкування
має правовий характер. У Нові та Новітні часи комунікаційну проблему вчені намагалися піднести
на загальнодержавний або світовий рівень. Так, у 1908 році К.Трильовський [8, с. 640] і Т. Масарик
організували у Празі віче, на якому ознайомили чеську громадськість з тими мовно-політичними
і культурними утисками та переслідуваннями, які зазнавав український народ у Галичині з боку
польської адміністрації. Виступаючи на вічі, К. Трильовський  заявив, що у разі проведення і надалі
мовної політики ополячення та окатоличення  українців, подібні заходи будуть скликатися і в інших
регіонах. 

На думку французького філософа Арона Реймона, держава зобов’язана створювати ефективні
закони та забезпечувати їх виконання, які повинні гарантувати свободу слова, плюралізм думок,
стабільність і рівність громадян. Він інтерпретував питання міждержавних і міжнародних відносин,
політики, моралі і відповідальності за збереження миру та політичної стабільності суспільства [8, с. 37],
яке поділяється на окремі групи, поведінку, інтереси, взаємодію та комунікацію, що також дослід-
жував американський політолог і філософ � Бентлі Артур Фішер. Він вважав, що політичне життя
є сферою зіткнення і боротьби різних груп, котрі мають спільні інтереси і які борються за досяг-
нення своїх цілей, конкуруючи з іншими та підпорядковуючи слабших [8, с. 63].  

Зокрема, японський дослідник � Мацусіта Кейіті, який досліджував проблеми суспільства, в «ері
груп», під якими має на увазі об’єднання людей у комунікаційні спільноти за допомогою техноло-
гічних засобів, вбачає стан переходу до громадянського суспільства [8, с. 425]. Схожі розуміння ролі
ЗМІ та інформаційно-комунікаційних технологій представлено у концепціях Ю. Габермаса, М. Кас-
тельса, У. Бека та ін.

Загалом, вчені приділяли велику увагу мовним і культурним особливостям певної спільноти
і пов’язували їх із її політичними комунікаціями. Зокрема, за теорією американського філософа
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Міда Джорджа Герберта [8, с. 436] суспільство конструюється індивідами у процесі міжособистісної
взаємодії, основною умовою якої є тотожність значень, що забезпечує мова, яка є системою зна-
ків-символів. Із встановленням тотожності їх значень розпочинається соціальна комунікація між її
учасниками, першою умовою якої стає мова, тобто знаки (символи), їх значення та інтерпретації
стають вихідною умовою суб’єктивних дій, інтеракцій. А власне Віко Джамбатіста із мовою і праг-
ненням людини до спілкування пов’язував права і свободи. Він вбачав в етимології мови ключ до
«історії речей, що позначаються даними словами», оскільки «історія  всіх природних мов має під-
лягати такому ж рядові змін, що відбуваються з речами» [8, с. 126].  

Не вирішені раніше питання загальної проблеми. Незважаючи на велику кількість публікацій, що
аналізують мовну політику в Україні, бракує наукових досліджень, які б розкривали комунікативну
складову мовної політики, починаючи від доби Київської Русі і до цього часу. Якщо розглянути мову
як засіб спілкування, то у Київській Русі кожна етнічна спільнота послуговувалась власною роз-
мовною мовою (діалектом), на основі яких розвивалася спільна мова, яка об’єднувала усі племена.
Якщо зважити, що мова є складовою і невід’ємною частиною культури або політичної культури, то
абсолютизацію культурного чинника у політиці критикувала політолог і філософ Бенхабіб Шейла
[8, с. 64].  Вона вважає, що людина або група ідентифікує себе із певною культурною спільнотою,
інституціоналізація якої призводить до політизації культури. У цьому і полягає, на її думку, головна
проблема мультикультуралізму, якому вона протиставляє концепцію культурного діалогу.  

Мета публікації. Проаналізувати генезу комунікативної мовної політики, а також розкрити її
конструктивну і деструктивну складові, які мали місце на усіх етапах розвитку Української держави,
починаючи від України-Руси і до її незалежності. 

Основна частина. Якщо зважити, що київські князі об’єднали навколо Київської Русі усі сусідні
племена, кожне з яких послуговувалося власною мовою та мало власну культуру, то можна сказати,
що ця держава проблему мультикультуралізму розв’язала успішно. З іншого боку, в об’єднанні пле-
мен навколо Київської Русі велике значення мало прийняття християнської релігії, яка укріпила
владу царя та розширила комунікативні зв’язки із закордонними державами. Центром комунікації
православної Русі була не лише церква, а й освіта, яка із запровадженням християнства стала
стрімко розвиватися при церквах і монастирях. У Київській Русі прихильником розвитку широкої
народної освіти був митрополит Київської, Галицької та усієї Руси, полеміст, письменник і педагог
Іван Борецький [8, с. 93]. Він вважав, що саме освіта визначає місце людини у суспільстві, яке вона
спроможна змінити, тому й виступав за демократизацію освіти та рівність у навчанні. Вчений від-
стоював права і свободу Української православної церкви, головною заслугою його було віднов-
лення Київської митрополії, що стала центром консолідації та розвитку духовних сил на
українсько-білоруських землях, які у першій половині XVII ст. належали Речі Посполитій. Центром
політичної комунікації та мовної політики Речі Посполитої, до якої входили окремі землі тогочасної
України, були братські школи, колегіуми, де з лекціями виступав політичний, державний, освітній
та релігійний діяч — Петро Могила [8, с. 447], який відкривав друкарні, школи, колегіуми, де
поширював науково-просвітницькі знання українською (славонською), церковнослов’янською,
латинською, польською, новогрецькою мовами, які він використовував у науці, політиці та повсяк-
денному житті. 

Мовна політика Організації православних священиків у цей час була спрямована на збереження
та захист української мови (староукраїнської), освіти і культури від окатоличення та ополячення.
Члени цієї організації створювали при церквах і монастирях освітні навчальні заклади, де здобували
освіту сироти, жінки та незаможні верстви населення. У парафіяльних школах навчали читати і пи-
сати, а у вищих навчальних закладах навчалися як бідні, так і заможні. Братські школи готували фа-
хівців для різних галузей. Зокрема, Ю. Рогатинець був одним із засновників Львівського братства
і Львівської братської школи [8, с. 562].  Він сприяв заснуванню братської друкарні. 

Різного роду комунікації існували у цей час також у формі листування. У листах до Львівського
і Віленського братств Ю. Рогатинець закликав проявляти терпимість у справах віри. Від імені цих
братств він виступав на церковному соборі у 1596 р. щодо збереження батьківської віри та проти
ухвалення церковної унії, з запровадженням якої виник новий тип політичної комунікації � поле-
мічна література. Основним мотивом полемічної публіцистики М. Смотрицького був захист пра-
вослав’я та заклик до очищення православної церкви від її вад і гріхів [8, с. 598–599]. З часом вчений
змінює свою думку і закликає до створення власного патріархату під патронатом Папи Римського
як вселенського архієрея. У полеміці з католиками він виступає як освічена людина свого часу, цитує
або згадує більш ніж 140 авторів — не лише церковних діячів, а й багатьох античних учених і пись-
менників, а також культурних діячів доби Відродження.

Велике значення для розвитку комунікацій мала полемічна література і листування, які писали
руською (церковнослов’янською) мовою, свідченням чого були церковні послання, діалоги та по-
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лемічні трактати тогочасних філософів і письменників-полемістів, зокрема І. Вишенського, тексти
якого використовувались у боротьбі із католицизмом та унією [8, с. 125]. Такий тип комунікацій,
як листування, був поширений ще у стародавньому світі. Особливий інтерес становить збірник лис-
тів римського філософа Сенеки Луція Аннея «Моральних листів до Луцілія» [8, с. 583]. Листи є на-
слідком його багаторічних роздумів, де він розмірковує про необхідність жити у злагоді з природою
і собою, про потреби у внутрішній гармонії і подоланні страху смерті.   

Під час Козаччини політичні комунікації мали вигляд відносин гетьмана із підданими, які існу-
вали у вигляді договорів, що укладалися при його обранні. Ці договори містили права та обов’язки
сторін, які затверджувалися взаємною присягою. Якщо гетьман порушував договірні відносини із
підданими, то останні мали право перейти на службу до іншого гетьмана, що засвідчує «Літопис
С. Величка», написаний у 1720-х роках [8, с. 118]. Літопис приділяє значну увагу політичним сто-
сункам Запорозької Січі як самостійної політичної одиниці, що разом із Військом Запорозьким під-
порядковувалася гетьману, зберігаючи при цьому повну автономію. Гетьман виконував політичну
волю Запорозької Січі, виразниками якої була Запорозька рада та кошовий атаман. У разі незгоди
з політикою гетьмана Запорозька Січ могла визнати над собою владу іншого гетьмана або обрати
власного, не пов’язаного із Військом Запорозьким. Тобто для Запорозької Січі гетьман був посе-
редником у її відносинах із монархом [9]. 

Про існування комунікативних відносин у козацьку добу засвідчують документи, датовані
1638–1700 роками. Політичні комунікації у Війську Запорозькому існували у вигляді договорів,
які укладалися між гетьманами Запорозького Війська із Кримським ханством (грудень 1711 р.),
Оттоманською Портою (березень 1712 р.). Пилип Орлик вперше в українській політичній і пра-
вовій думці договірну теорію переносить на внутрішній устрій «вільного народу» [8, с. 329, 501,
502]. У середині держави такі договірні відносини він запропонував укладати між народом і мо-
нархом, а також між сюзереном і станами про обов’язки сторін. Між гетьманом і козацькою стар-
шиною він запропонував укладати угоду, яка і була укладена у день виборів між Пилипом Орликом
і козацькою старшиною, яка регулювала між ними відносини та конституювала внутрішній устрій
гетьманської держави. Цей документ отримав назву Пакти і Конституція прав і вольностей «Вій-
ська Запорозького».    

Так, основою, на якій розвиваються комунікації, є взаємодія і взаємозв’язок. Теорію взаємодії
та взаємозв’язку, яка лежить в основі відносин національних культур, розробляв німецький філософ
Гердер  Йоган Ґотфрід [8, с. 159]. У праці «Мова і національні індивідуальності» він зазначив, що за
певних умов один народ передає іншому свій духовний набуток, який сприяє розвитку мистецтва,
науки, культури, мови тощо. Визначальною рисою нації або етносу, який повинен мешкати у межах
власної держави, є мова, у якій, на думку вченого, сконцентровано розум певного народу і його ха-
рактер. Вчений був противником нав’язування народам культурних прав і політичних стандартів
домінуючих держав, тому й бажав українському народу прокинутися до нового життя і стати новою
Грецією. 

Теорію політичної комунікації американський філософ, соціолог, автор теорії «дзеркального Я»
Кулі Чарльз Хортон пропонує збудувати на основі взаємовідносин і взаємоконтактів між індивідами,
тісних внутрішніх взаємозв’язків між певними групами. Саме через комунікативні процеси, на
думку вченого, людина поступово входить у різні системи суспільних відносин та соціальних зв’яз-
ків [8, с. 355]. За твердженням американського філософа Самнера Уїльяма Грехема, людей об’єднує
у групи і відрізняє від інших груп спільне походження, територія проживання, мова, спосіб життя,
звичаї, традиції, лояльність, відданість один одному і своїй групі тощо. Водночас усе це відрізняє
і відокремлює одну групу від іншої, які нерідко між собою ворогують та підпорядковують одна одну,
якщо між ними не існує домовленості або угоди. Основна частина цих положень і досі є актуаль-
ними, тому і становлять науковий інтерес для мовної політики [8, с. 575]. 

Хоча не всі індивіди, як вважає німецький політолог, фахівець із суспільних комунікацій Ноель-
Нойман Елізабет, спроможні бути активними: є серед них і такі, які бояться висловлювати свою
думку через страх опинитися в ізоляції, позаяк висловлена думка може не відображати думку біль-
шості. Але ті, що отримали підтримку, стають ще активнішими, а ті, що мовчать, стають ще більш
пасивними [8, с. 483, 484]. Така ситуація, за теорією вченого, часто виникає під час виборів і нази-
вається «спіраллю мовчання», яку вона пропонує подолати за рахунок нейтралізації комунікатив-
ного поля ідей, що породжують соціальні страхи. Варто зазначити, що дослідження Ноель-Нойман
Елізабет відображає комунікативну модель засобів масової комунікації, яка базується на аналізі
теорій Н. Лумана, У. Ліппмана та інших учених, наукові роботи яких у середині XX ст. відродили
у Європі інтерес до вивчення громадської думки.

Окремі аспекти цього вчення застосовуються й українськими соціологічними аналітичними ін-
ституціями, особливо напередодні та під час виборів в Україні. Політичні комунікації під час виборів
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досліджував  Бімбер Брюс, який в основу свого вчення поклав висновки попередників [2]. Цим ско-
ристався і Ю. Габермас, який розробляє теорію комунікативної дії, яка пов’язана з інтеракцією що-
найменше двох здатних до дії суб’єктів, які вступають у міжособистісні стосунки. Вони прагнуть
досягти розуміння, яке пов’язане з досягненням згоди і тим, щоб координувати плани дій і самі дії.
Одна із них орієнтована на успіх, інша — на розуміння. Поняття «комунікативна компетенція» —
діалогічне. Воно передбачає знання мови, яка у цій моделі дії набуває особливого значення. Цен-
тральним поняттям теорії комунікативної дії є дискурс, аргументація і розуміння, які віддзеркалю-
ють життєвий світ людей — символічне самовідтворення або самоінтерпретацію та систему дій,
завдяки якій суспільство постає в уяві стороннього спостерігача [8, с. 138; 6; 7].  

Комунікативна дія, за вченням німецько-американського політолога Дойча Карла Вольфганга,
розвивається завдяки спілкуванню індивідів, їх промов, бесід, дипломатичній діяльності і тісному
співробітництву членів суспільства. Зокрема, пастирські бесіди із галицькою інтеліґенцією проводив
А. Шептицький, який у своїх посланнях закликав зберігати християнські цінності, не піддаватися
атеїзму і матеріалізму, а у роки Другої світової війни боровся за самостійну і незалежну Україну,
вільну від влади тоталітарних режимів [8, с. 720]. Дж. Блумлер і Д. Kaванаг вважають, що у післяво-
єнний період у суспільстві та ЗМІ відбулися ключові зміни, які сформували політичну комунікацію
у багатьох демократичних країнах світу, яка була підпорядкована політичним інститутам та віру-
ванням [3; 4]. До системи з різними формами комунікації і соціалізації американський політолог-
компаративіст Пауелл Дж. Бінгхем включає мас-медіа, школи, виші, церкви, армію тощо, які
культивують певні зразки політичної поведінки, підтримують віру у легітимність влади та її спра-
ведливість. У постіндустріальну добу до цієї системи Н. Чернов відносить ЗМІ, зокрема медійну
рекламу [8, с. 523; 5]. 

Процес політичної комунікації у XIX ст. на території України ґрунтувався на основі взаємодії та
зближення української інтелігенції із масами, метою яких було збереження та розвиток української
мови, освіти і культури. Для останньої, на думку українського письменника, публіциста і громад-
ського діяча — Трохима Зіньківського, характерний демократизм. Критикуючи «московські пазурі»,
він став на захист української мови проти російської, яка узурпувала її місце в Україні та привілеї.
Вплив російського фактора на мовно-політичну ситуацію в Україні і територіальну поляризацію
досліджували також Д. Aрeль, В. Хмелько та ін. вчені [8, с. 253; 1]. 

Різного роду комунікації розвивалися у цей час на території України завдяки перекладам та лис-
туванню як російською, так і українською мовами, незважаючи на те, що українська мова була за-
боронена Валуєвським циркуляром та Емським указом. Українською мовою писали багато
українських письменників, зокрема і П. Куліш, який перекладав твори У. Шекспіра, Дж. Байрона,
Гете та А.Міцкевича, а також  підготував до видання у Женеві збірку віршів «Дзвін» та завершив
тритомник «Отпадение Малороссии от Польши». Оцінюючи політичну ситуацію, П. Куліш у листі
до Остапа Вересая писав: «Діждали козацькі діти панувати над ляхами, ми взяли над ляхами гору
і в руських землях, і в лядській землі» [8, с. 357]. 

Мовна політика на території Східної України, яка перебувала під впливом Російської імперії,
проводилася не з користю для україномовних громадян, яким було відмовлено у розвитку освіти
українською мовою, яка функціонувала лише у приватних навчальних закладах, зокрема, недільних
школах. А політичні комунікації розвивалися на основі співпраці робітників, інтелігенції та заснов-
ників освітніх, культурних, релігійних навчальних закладів, наукових та просвітницьких організацій.
Зокрема, «Просвіта» ставила своєю метою широке просвітництво народу, видання книг загально-
народною українською мовою. Ця громадська організація відігравала важливу роль у формуванні
національної самосвідомості українців, пропагувала рідну мову через популярну літературу і часо-
писи [8, с. 625]. 

Українська інтелігенція чітко усвідомлювала, що відродити втрачену державність можна лише
шляхом діяльності, яка основувалася на формуванні та піднесенні національної свідомості, розвою
національних цінностей, розвитку та еволюціонізації освіти, літератури та культури українського
народу. «Якщо російські слов’янофіли у XIX ст., за словами М. Кармазіної, мріяли про об’єднання
слов’ян під російським началом, то кирило-мефодіївці � про рівність учасників слов’янського об’єд-
нання, самостійність кожного племені після об’єднання, а також правління народне — республі-
канське» [8, с. 301]. 

Висновки. Отже, інструментами політичних комунікацій у сфері мовної політики на етапах роз-
витку українського поліетнічного суспільства є різного роду договори, які укладалися на держав-
ному рівні між суб’єктами політики; листування, яке має давню історію і відбувалося як на
державному, так і приватному рівнях. Основою розвитку комунікацій у стародавні часи було віче,
на якому мала право висловити свою думку кожна повнолітня людина чоловічої статі. На віче від-
бувалося обговорення назрілих питань і різних проблем, які стосувалися як повсякденного життя,
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так внутрішньої і зовнішньої політики. Зокрема, комунікативна мовна політика удосконалювалася
на основі розвитку освіти, науки, листування, полемічної літератури, а з часом � кіно, радіо, теле-
бачення, журналістики, Інтернет-технологій та ін.
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Розділ ІІІ
УКРАЇНСЬКА ЦИВІЛІЗАЦІЯ

ПРОТОУКРАЇНСЬКІ СИМВОЛИ ТА ОРНАМЕНТИ 
КРИТУ, КІПРУ, САРДИНІЇ ТА ТОСКАНИ

УДК 903.2:904:908
Мойсеєнко, Валентин,
дослідник символів

АНОТАЦІЯ
Порівнюються традиційні українські, трипільські, критські,  кіпрські, сардинські й тосканські ор-

наменти і символи на народних вишиванках,  жіночих сорочках і фартухах, рушниках і килимах, ро-
биться висновок про їхню спільність та імовірний час появи в Середземномор’ї. 

Ключові слова: традиційні символи, орна-
менти, вишивка, жіночий фартух, народи
моря, сардани, сабатинівська археологічна
культура, трипільська кераміка, Україна,
Крит,  Кіпр,  Сардинія, провінція Тоскана. 

SUMMARY
The paper compares traditional Ukrainian,

trypilian, Crete, Cyprus, Sardinia and Tuscany or-
naments and symbols of folk embroidery, women’s
shirts and aprons, towels and rugs, concludes their
common and likely time of occurrence in the Me di -
terranean.

Key words: тraditional symbols, ornaments, em-
broidery, women’s apron, Sea Peoples, Sardana,
sabatinovskaya archaeological culture, tripilska ce-
ramics, Ukraine, Crete, Cyprus, Sardinia, Tuscany.

11–14 жовтня 2013 року на оптовому
ринку сільськогосподарської продукції «Сто-
личний» за підтримки Київської обласної
державної адміністрації відбувся фестиваль
«Осінні дари Київщини». Зокрема, на цьому
святі були широко представлені мистецькі
колективи Київської області  та ансамбль на-
родного танцю «Маврокусус дансинг-плюс»
з острова Крит. Як не дивно, народний крит-
ський орнамент на вишитих жіночих фар -
тухах учасниць ансамблю виявився дуже
схожий на традиційні українські (рис. 1). 
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Рис. 1. Традиційний критський орнамент на жіно-
чому фартуху.
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А ось  окремі елементи цього складного орнаменту у порівнянні з українськими відповідниками
(рис. 2–5).

Рис. 2–3. Ліворуч фрагмент жіночого фартуха з традиційним орнаментом (голівка хрестик та ручки
догори), о. Крит, Греція.  Праворуч фрагмент народного українського рушника з  традиційним символом
«берегиня»

Рис. 4–6. Ліворуч фрагмент жіночого фартуха зі здвоєним традиційним символом (голівка хрестик
та ручки догори), о. Крит, Греція. Праворуч геометричний народний орнамент традиційної для Полісся
чоловічої вишиванки, с. Небрат Бородянського району Київської області. В центрі його фрагмент з чо-
тирьох берегинь
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Рис. 7–9. Згори ліворуч фігура «козак» з о. Крит.  Згори праворуч та внизу дуже схожі її різновиди,
притаманні Прикарпаттю і Поділлю України

Рис. 10. Ліворуч фрагмент ритуальної  трипільської миски. Перша половина IV тис. до н.е. Колекція
«Платар». Праворуч фрагмент жіночого фартуха з традиційним орнаментом, о. Крит, Греція
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Центральне місце в орнаменті на жіночому фартуху з о. Крит займає здвоєна фантастична фігура,
аналоги якої можна побачити  на традиційних українських вишиванках. Майстрині називають її
«козак» (9, с. 295), (рис. 7–9). 

Витоки усіх цих різновидів фігури «козак» зафіксовані на ритуальних трипільських горщиках і
мисках (рис. 10).

На фрагменті праворуч з о. Крит дещо змінений народною уявою, все  той же подвоєний три-
пільський вождь. На обох зображеннях він оточений  воїнами-паличками. Головна відмінність «ко-
зака» від трипільського вождя у тому, що він не віддає честь. Необхідність у такій зміні була
викликана потребою дотримання замкнутих прямокутних пропорцій орнаменту-фігури.

Як бачимо, усі вищенаведені традиційні символи з о. Крит мають свої аналоги в українській тра-
диційній народній символіці, чи дуже схожі відповідники. Навряд чи вказана схожість є випадко-
вою. Тому виникає логічне запитання, яким чином і коли могли потрапити наші споконвічні
символи на далекий острів у Середземному морі? 

Результати археологічних досліджень останнього часу вказують на злам ХІІІ-ХІІ ст. до н.е., тобто час
легендарної Троянської війни, описаній в «Одіссеї» та «Іліаді» Гомера. Руйнування Трої було лише одним
з численних епізодів руху на південь так званих «народів моря», викликаного погіршенням клімату (10,
с. 2–4). Їхньою метою було захоплення житниці Середземномор’я — Єгипту. Про це розповідають різь-
блення зі сценами морських баталій на  давньоєгипетських барельєфах.   Відомо, що «народи моря», до
складу яких входили й материкові греки, захопили  терени сучасних Лівану, Палестини та ряд островів
Середземного моря, зокрема,  Крит, Кіпр, Сицилію, Сардинію і Корсику. Грецькі археологи називають
їх «етеокіпріотами». Вказане переселення  народів очолювали так звані «сардани» (звідси й назва острова
Сардинія).  Відомий український археолог Віктор Клочко порівняв зразки зброї, знайденої на вище-
названих островах Середземного моря, зі зразками зброї Сабатинівської археологічної культури з Півдня
України й дійшов висновку про їхню ідентичність (4, с. 247–251), (рис. 11).

Рис. 11. Північнопонтійське озброєння у Середземномор’ї (за В. Клочко). Крит, Ісопата; 2. Крит,
Арханес; 3. Крит, Кносс; 4,7. Кіпр, Енкомі; 5. Іолк; 6,8,10, 12-13. Сардинія; 9. Угаріт; 11,14. Родос,
Ялісос; 15. Троя; 16. Пілос.
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Як бачимо, найбільше зброї з Північного Причорномор’я знайдено на островах Крит і Сардинія.   Вка-
зане підтверджують й давньоєгипетські барельєфи, на яких сардани зображені на великих човнах-довбан-
ках. Велетенські дерева, з яких їх видовбували, у Середземномор’ї на той час були вже вирубані. Знайти їх
можна було лише у Північному Причорномор’ї по берегах рік Дунай, Дністро, Південний Буг і Дніпро. 

Детальне вивчення спеціалізованих сайтів островів Кіпр і Сардинія, присвячених символіці на
традиційному національному одязі, вишивці і килимарству, також виявило випадки схожості ор-
наментів та тотожність символів з народними українськими (рис. 12–26).

Рис. 12. Традиційні килим і його фрагмент, о. Кіпр

Рис. 13. Фрагмент традиційного рушника. Прикарпаття

Рис. 14. Фрагмент традиційного килима. Житомирське Полісся

Рис. 15. Фрагмент традиційної жіночого фартуха. Прикарпаття
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Рис. 16–17. Традиційні жіночі фартухи, о. Сардинія (ліворуч) та рукав традиційної жіночої сорочки
з Полісся (праворуч)

Рис. 18. Традиційна жіноча сорочка, Полтавщина. Фонди музею Івана Гончара

Рис. 19. Фрагмент традиційного килиму, о. Сардинія
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Рис. 20. Фрагмент традиційної жіночої сорочки, Поділля

Рис. 21. Фрагмент вишивки з традиційними птахами, хвости яких прикрашає символ уквітчаного
хреста, а крила —  берегині-рожаниці, о. Сардинія. В центрі композиції — стилізоване під квітку зобра-
ження берегині-рожаниці
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Рис. 22. Традиційний зразок
для вишивання з стилізованими
фігурами коней, задню частину
яких прикрашають чотири бере-
гині. Поділля  

Рис. 23. Традиційний рушник на ткацькому верстаті
та його фрагмент з чотирьох берегинь, о. Сардинія
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Рис. 24. Фрагмент традиційної жіночої сорочки, прикрашеної композицією з чотирьох берегинь. Полісся

Рис. 25–26. Традиційні серветки, прикрашені символом хреста. Ліворуч з о. Сардинія, праворуч —
Полтавщини

Як бачимо, усі вищенаведені зображення об’єднують однакові символи та схожі орнаменти
з спільною основою. Вказане можна пояснити тим, що протягом останніх трьох тисяч років архаїчні
протоукраїнські орнаменти на островах Крит, Кіпр та Сардинія під тиском чергових хвиль завойов-
ників і культур були поступово витиснуті з прибережних районів вглиб островів. Там вони закон-
сервувалися й проіснували до нашого часу майже без змін. Завдяки їм ми можемо повернутися
більш ніж на три тисячі років назад й побачити, який вигляд мали протоукраїнські орнаменти на
теренах сучасної України в другій половині ІІ тис. до н.е. Наприклад, на о. Сардинія осередком ви-
щенаведених орнаментів на народному одязі та предметах традиційного ткацтва є містечко Самушео
(Samugheo) провінції Орістано, яке розташоване на відстані 82 км від узбережжя. В ньому міститься
відомий на усю Сардинію краєзнавчий музей і працює кілька десятків народних майстрів. При
цьому ряд італійських дизайнерів  успішно використовує цей доробок при проектуванні сучасного
одягу та предметів інтер’єру.

Автор також зробив спробу віднайти протоукраїнський слід в материковій Італії. Вона виявилася
успішною лише для провінції Тоскана, яка географічно розташована майже навпроти о. Сардинія
(рис. 27–31). 

Про архаїчність протоукраїнської орнаментики островів Крит, Кіпр, Сардинія та провінції Тос-
кана, свідчить й та обставина, що частина з неї збереглася на найбільш сакральному і консерватив-
ному одязі — жіночих фартухах й практично відсутня на традиційному чоловічому одязі. На думку
переважної більшості істориків Етрурію, а згодом і Рим заснували вихідці з Малої Азії, які через
Сицилію, Сардинію і Корсику потрапили до Тоскани. Про це, зокрема, свідчить широко поширений
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серед етрусків звичай ворожити на нутрощах тварин та генетична спорідненість порід великої ро-
гатої худоби центральної Туреччини і Тоскани. Тепер є підстави стверджувати, що їх привезли туди
на своїх кораблях наші пращури сардани (сабатинівці). На користь цього припущення також вказує
повна рівність між жінками і чоловіками в етруському суспільстві, яка так вражала давніх греків
і римлян. Зокрема, знайдено багато надгробків, на яких вирізьблено щиро люблячих чоловіка й
дружину. Жінки не лише брали активну участь у громадському житті етруських міст, а й нарівні з чо-
ловіками їздили верхи. Як відомо, вказана традиція притаманна Північному Причорномор’ю, сте-
пами якого верхи мандрували войовничі амазонки. 

Рис. 27–28. Традиційний хрест  на жіночому фартуху, провінція Тоскана (ліворуч) та на скрині,
Прикарпаття (праворуч)

Рис. 29–31. Традиційний орнамент зі свастикою на фрагменті кімоно, провінція Тоскана (ліворуч) та
на фрагментах килима, Прикарпаття і жіночої сорочки, Полтавщина (посередины та праворуч)

Ще одним підтвердженням вказаного є квітково-декоративний різновид символу «козак», при-
таманний теренам України, о. Крит та провінції Тоскана, Італія  (рис. 32–35).

Рис. 32–35. Ліворуч один з туристичних логотипів о. Крит. Праворуч від нього кахлі з традиційним
орнаментом, провінція Тоскана, Італія. Далі традиційний скіфський символ «лілея», вирізаний з дерева
та аналогічний традиційний  український символ, вишитий на рушнику
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Українські вчені  не дійшли спільної думки про час формування основ протоукраїнської орна-
ментики. Більшість вказує на  давньослов’янський час, Тетяна Кара-Васильєва — на скіфський (5,
с. 12–15), а дехто — навіть на трипільський. Підставою для цього є  численні знахідки глиняних
відтяжок  до ткацьких верстатів й відбитків волокон льону і коноплі та їхнього насіння на трипіль-
ській кераміці. Таким чином саме у трипільський час  ткацтво, а отже, й вишивання на одязі сим-
волів-оберегів та орнаментів, стало повсякденністю. Проте орнаменти на трипільській кераміці
далеко не повністю відповідають геометричним українським. Спільність традиційних українських
з вищенаведеними традиційними орнаментами островів Крит, Кіпр, Сардинія та  провінції Тоскана
дає підстави стверджувати, що основа протоукраїнської орнаментики сформувалася не пізніше
ХІІІ ст. до н.е.  

При цьому символи, на яких вона базується виникли значно раніше. Так, численними зображен-
нями своєї головної богині у позі жінки, що народжує і одночасно оберігає, мешканці першого у сві-
товій історії міста-храму Чатал-Гююк на півдні Туреччини прикрашали стіни своїх святилищ (рис. 36).

Рис. 36. Традиційне зображення Великої Богині. Чатал-Гуюк. Кінець VIІ тис. до н.е.

Через тисячу років цей невмирущий образ разом з переселенцями-землеробами з Близького
Сходу потрапив на терени сучасних Румунії, Молдови та України, глибоко укорінився в археоло-
гічній культурі Кукутень-Трипілля. Там він розпався на два різновиди: берегиню та берегиню-ро-
жаницю, які були передані наступним археологічним  культурам (рис. 37–41).

Рис. 37–38. Стилізовані геометричні прориси берегині (ліворуч) та берегині-рожаниці (праворуч) на
кераміці зрубної історичної спільноти. Подоння. Середина ІІ тисячоліття до н.е.

На відміну від берегині-рожаниці символ хреста є місцевого європейського походження. Він зус-
трічається на стінах печер, гротів та кістках тварин ще з часів пізнього палеоліту-неоліту. Значення
цього символу цілком очевидне (рис. 42).
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Рис. 39–41. Ліворуч фрагмент традиційного жіночого фартуха, о. Крит Вгорі праворуч давньо -
єгипетське зображення сарданів. ХІІ ст. до н.е. Потім глиняна фігурка так званої «Трипільської Оранти».
Кінець ІV тисячоліття до н.е. Поселення Кошилівці Тернопільської області. Львівський історичний музей.
Праворуч фрагмент рушника з традиційною українською берегинею (хрестик (коло) — голова і руки догори) 

Рис. 42. Прориси на уламках трипільської кераміки з вітчизняних музеїв. ІV тис. до н.е. Хрестами
позначено правителя 

Піку своєї популярності символ хреста досяг серед племен зрубної археологічної спільноти, що
більше відомі, як арії. На їхній кераміці хрест є кожним третім символом (рис. 43)

Рис. 43. Зрубний горщик з символами хреста. Подніпров’я. Колекція «Платар». XVI–XVII ст. до н.е.

Племена зрубної археологічної спільноти займали  Степ і Лісостеп на величезному просторі  від
Дністра до Південного Уралу. В середині другого тисячоліття до н.е. вони захопили Північну Індію.
Можливо, тому вони вважали себе правителями. На думку більшості українських археологів, саба-
тинівська археологічна культура є пізнім відгалуженням зрубної спільноти.

Символ хреста шанували й на теренах Західної Європи (рис. 44–45).
Аналогічне значення — «pab» (правитель) символ хреста мав і в Шумері (рис. 46).
Вищевказане  пояснює, чому римський імператор Костянтин Великий на першому Вселен-

ському (Нікейському) соборі 325 року запропонував оголосити хрест головним символом христи-
янства. Адже для його підданих на теренах Європи він споконвіку означав правителя земного чи

36

Українська цивілізація



Освіта регіону — 2015/3-4 37

небесного, від пошанування якого до віри у християнського Спасителя лише один крок. Мудрість
цього рішення стала очевидною дуже скоро. Здавалося б, після розорення варварами Риму разом
з ним мала б занепасти й християнська віра. Але цього не сталося. Навпаки, вона швидко розпов-
сюдилося серед язичників Західної та Центральної Європи, а символ хреста набув ще більшої по-
пулярності.  

Рис. 44. Фрагмент давньогрецького кіліка з зображенням сцен шкільного життя. Дуріс. V ст. до н.е.
Хрест в центрі означає, що тогочасні греки найголовнішою   наукою вважали вміння писати і читати 

Рис. 45.  Статуетка франко-галльського Юпітера. І ст. до н.е. Божественний статус правителя під-
креслюють чотири хрести

Рис. 46. Етапи перетворення  слова «правитель» (хрест) з піктограми (перші два знаки ліворуч) у кли-
нопис (останні два знаки праворуч) за  шумерським лексиконом А. Даймеля 

Висновки
На підставі вказаного напрошується ідея проведення більш глибокого дослідження за участю

відповідних  фахівців (етнологів, археологів і генетиків) України, Греції і Італії. Зокрема, загальне
зацікавлення може викликати порівняльний каталог народних українських орнаментів і символів
зі схожою традиційною орнаментикою та символікою островів Крит, Кіпр, Сардинія та провінції
Тоскана. Така праця та інші порівняльні дослідження допоможуть більш глибоко зазирнути у ле-
гендарні часи Одіссеї та Іліади, краще осягнути спільні європейські витоки наших народів та оста-
точно визначити час формування основ традиційної протоукраїнської орнаментики. 

Валентин Мойсеєнко. Протоукраїнські символи та орнаменти Криту, Кіпру, Сардинії та Тоскани
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ІСТОРИЧНА ТАЙНА СЛОВА «НАВА»

Наконечний, Роман,
Старійшина Українського Козацтва, полковник,
roman_nakonechnyy@ukr.net

АНОТАЦІЯ
У статті досліджується  слово «НАВА», що появилось в людей завдяки  Богу Отцю. Це слово дало

зрозуміти зміст інформації про географію чотирьох біблійних потоків — експедицій аргонавтів — ан-
гелів, де на Землі зароджувались НАроди, та визначити частково шляхи міграції нашого і інших родів,
що розселялись по Землі.

Ключові слова: нава, На, Ава, небо, рай, Свята Земля, міграція, Русь, Червона Русь, Край,
Україна.

HISTORICAL MYSTERY OF THE WORD «NAVA»

Nakonechnyy, Roman
Elder of Ukrainian Cossacks, colonel,
roman_nakonechnyy@ukr.net

SUMMARY

In this article the word «Nava» is investigated, that appeared thanks to God the Father. This word helped to
understand the content of the geography of four biblical flows — argonaut-angels expeditions, where nations were
born and to define partly the migration routes of our and other genders, that settled on the Earth.

Key words: nava, Na, Ava, sky, heaven, Holy Land, migration, Rus, Red Rus, area, Ukraine.

18 серпня 2011 року львівське товариство «Надсяння»  організувало поїздку — прощу в місто
Ярослав для вшанування релігійної і національної реліквії українців — чудотворної ікони Матері
Божої «Милосердя двері», та відзначення 15 років її коронації в храмі Преображення Господнього.
В цей день туди чисельно приїхали виселені з своєї етнічної території українці і їх нащадки з різних
міст України і Польщі, тобто теперішнього проживання. 

Мене зацікавила історія храму і духовна цінність собору, дивної краси ікона. Ця ікона визнана
папою Пієм VI чудотворною 21 листопада 1779 року. На початку ХVII століття ікона була  в перед-
міській парафіяльній церкві «Успення Пресвятої Діви Марії», а в 1747 році урочисто перенесена до
новозбудованого собору і була вміщена у вівтарі в головній НАВІ (це слово виділено великими бук-
вами  спеціально. — Р. Н.) собору «Господнього Преображення» в Ярославі на вулиці  Собєського
(давня назва — Замкова ). Польські урядовці комуністичних часів, заборонивши УГКЦ, передали
храм в користування Римо-Католицькій церкві. В 1976 році влада вирішила використовувати бу-
дівлю храму у господарських потребах, як конфісковану власність, яка стала державною. «Арешто-
вану» Ікону «Милосердя Двері» помістили в музей, а звідти забрали на експертизу до Академії
Мистецтв, що у Варшаві. Всі інші цінні ікони храму зникли і місце перебування чи їх доля досі не
встановлені. Сам храм за час їхнього правління перетворили в руїну. Комуністичні правителі Польщі
і Радянського Союзу заборонили Українську Греко-Католицьку Церкву. В Польщі уряд офіційно
ліквідував Перемиську Капітулу УГКЦ 26 січня 1947 року, що означало рівнозначно заборону бути
українцем на території Польщі. 

Згідно з планом операції «Вісла» рештки українського населення, що уникли депортації з етніч-
них земель  в Радянський Союз, близько 150 тисяч осіб (точну кількість зберігають у державній та-
ємниці), в тому числі і лемків, було вигнано з рідних домів і розселено на північно-західній території
Польщі по дві-три сім’ї в село, де чисто польськомовне середовище. 

Тодішній керівник Польщі Болеслав Берут повторив дії своїх радянських побратимів по ідеології —
Сталіна і Кагановича щодо українців. Розуміючи, що робить великий злочин, документ підписав
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не власним прізвищем, а псевдонімом. А в Директиві (директива — це «Витична», так називається
документ на польській мові. — Р.Н.) Міністерства повернутих земель від 10 листопада 1947 року
в одному із пунктів записано: «…засадничою ціллю є їх асиміляція в новому польському середовищі,
необхідно докласти всіх зусиль, аби та ціль була досягнута …Стосовно до цих поселенців не вживати
визначення — українець». Ці дії підпадають під ознаку голокосту, аджевбивали  українців фізично
і духовно. І це була ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА комуністичної влади, виражена в документах. 

Для виконаня цієї політики «етнічної чистки» було залучено «Войско Польске» та інші силові
структури (Державну Службу Безпеки та поліцію). Проти мирного населення українців велась війна
на знищення. Військова лексика в назві «Операція Вісла» та зміст донесень-рапортів  військових
командирів про результати виконання бойових завдань на беззбройні українські села, в яких йдеться
про захоплені трофеї (кількість возів, коней, корів та інші), документально засвідчують це. 

Подібні події відбувались в 1930 році, названі латинським словом «пацифікація», з арештами,
катуваннями і жертвами серед українського населення, руйнуваннями і забороною православних
церков на Холмщині і Волині. Примусово збирали віруючих  і в супроводі поліції і музик змушували
їх іти до костелів. Все це свідчить про постійні історичні утиски українців і не одержало справедливої
оцінки  в польському суспільстві і на державному рівні. 

Сейм Польщі, даючи політичну  оцінку волинських подій 1943 року, мав би дати оцінку і власній
державній політиці щодо українців і лемків упродовж своєї історії, в результаті якої названі народи
були вигнані з своїх етнічних земель або жорстоко знищувались і залишались на своїй землі мерт-
вими. Могили зрівнювали з землею, щоб не було і сліду по українцях. Навіть спробували змінити
назви близько 300 українських сіл. Всі ці гріхи і на совісті істориків, що не висвітлили правдивої
давньої історії родів та їхньої міграції.

З волі Божої, копія ікони «Милосердя Двері» опинилась в Америці у емігрантів з Ярослава. Там,
українці в еміграції, іконограф Юліан Волянюк відтворив різьблений оклад, а художник Лев Грицай
намалював копію чудотворної  Ікони «Милосерддя Двері» із копії, намальованої  олійними фарбами
в 1911 році, яка зберігалась у власності Ірини Коженьовської у Філадельфії. 16 червня 1968 року
в місті Торонто українська громада вручила копію чудотворної ікони патріарху УГКЦ кардиналу
Йосифові Сліпому. Відтоді в церковному  і світському житті почались дивні речі, тобто чудеса. 

Почалось з того, що в 1978 році вперше в історії Римо-Католицької церкви папою вибрали
слов’янина польсько-українського походження Кароля Йозефа Войтилу (батько поляк, мати укра-
їнка), який при обранні прийняв ім’я Іван Павло ІІ. Цей папа своєю діяльністю і впливом змінив
християнські народи Європи та і цілого світу в кращий бік. Затріщали комуністичні режими в Єв-
ропі. Радикально змінились відносини між народами в Європі, в тому числі і між українцями й по-
ляками. 

Завдяки папі Івану Павлу ІІ відновлена діяльність УГКЦ в Польщі. Ярославський храм повер-
нутий УГКЦ в 1987 році, де 7 червня цього ж  року була відправлена перша Служба Божа. 16 січня
1991 року проголошено відновлення Перемиської єпархії та призначення владикою (єпископом)
Івана Мартиняка (урочиста папська булла має дату 25 січня 1991 року). 

На сьогоднішній день УГКЦ відродилась із руїни і розрослась (збільшилась) в Польщі  до трьох
єпархій. Аналогічні події ще в більших масштабах відбулись в УГКЦ на території України. Відновлено
Українську Автокефальну Церкву, яка переросла в Українську Православну Церкву Київський Пат-
ріархат на чолі з Патріархом Мстиславом. І, справді, відбулось чудо. Польський уряд першим з-поміж
держав світу визнав незалежність України. З Божого промислу,  в короткий час відновлено зруйнова-
ний (стояли стіни з протікаючим дахом) величавий, неповторної архітектури, собор в місті Ярослав. 

Організацію парафіяльного життя і відновлення собору взірцево виконав назначений настояте-
лем доктор (вчений ступінь. — Р.Н.) священник Богдан Прах. Не тільки це завдання, а багато інших
талановито і патріотично здійснив отець Богдан для церкви, для українців і для України. Сьогодні
отець Богдан є ректором Католицького Університету у Львові і продовжує виховувати молодь влас-
ним прикладом.                            

Місто-фортеця на ріці Сан в давній час названо на честь князя київського Ярослава Мудрого —
Ярослав. Київський князь із своїм шваґром (чоловіком своєї сестри. — Р. Н.) князем ляхів  Кази-
миром Відновителем причетний до утворення сильної Європейської держави Польщі в 1047 році,
завоювавши мазовшан. Події ці записані в Руському літописі (українському) «Повість временних
літ» літописця Нестора. Таким чином появились і існують до сьогодні назви на карті Польщі —
Гнезно, Куявія (Киявія), Підляшшя, Холмщина. Місто-фортеця Ярослав є історичною пам’яткою
і засвідчує своєю назвою факт подій, що відбулися в 1047 році і досліджені в статті «Тисячолітня
пісня і забута історія» і є в інтернеті.  Академічна наука України і Польщі старанно обходять увагою
спільний похід князів на мазовшан (мазурів. — Р. Н.),  наслідком якого було утворення нової євро-
пейської держави Полонії-Польщі. Відбулось чисельне переміщення  київських русів-полян і ляхів
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та русів Галичини. Значну спорідненість на генетичному рівні між українцями і поляками підтверд-
жують учені генетики своїми дослідами. На новому місці появились назви з попередніх міст про-
живання. Назву князівського міста ляхів Гнєзно, що було розташоване на ріці Гнєзно, що тепер
в Тернопільській обл., дали першій столиці нової держави — Гнєзно. Назва міста Калуш на новому
місці трансформувалось в Каліш. Історичною пам’яттю цих подій є любима народна пісня українців
і поляків  «Гей соколи». 

Зацікавило мене ніби знайоме на слух слово «НАВА», виділене
великими буквами на початку статті. Я став шукати значення
цього слова в інтернеті та іншій історичній довідковій  літературі
і зрозумів, що це слово є знакове, дивовижне і кодове. На великій
географічній території користуються народи цим словом у назві
духовного, небесного, назвах власних імен, назвах топонімів, гід-
ронімів, назвах типів кораблів і навігації (рис. 1), архітектурі.
Воно є ключем до розгадки  невеликої частини «цивілізації incog-
nita», над якою працює професор Валерій Бебик. 

Найперше, мене цікавило, що означає слово НАВА в сакраль-
ній архітектурі. В інтернеті на сайті Wikipedia.org знаходимо таку
інформацію: «НАВА — також НЕФ (французьке NEF, від ла-
тинського NAVIS — корабель) — поздовжня або поперечна ча-
стина простору церкви чи громадської споруди, розташована між
рядами колон, арок або між зовнішньою стіною та поздовжньою
колонадою, або аркадою (синоніми — неф, корабель).

У базиліканському храмі середня нава, яка значно ширша
і вища, називається головною».

Звертаю вашу увагу на те, що характерною ознакою в таких
сакральних приміщеннях є конструкція стель, тобто вони куполь-
ної, сферичної або пірамідальної форми. Поділення інтер’єру на
нави рядом опор виникло в давньогрецьких храмах, а з четвертого
століття знайшло застосування і в християнських храмах. 

Отже, НАВА — в храмі означає КОРАБЕЛЬ, який пливе до при-
стані ЦАРСТВА БОЖОГО, а форма стелі — сферичне НЕБО, куди прямує корабель. З небом  пов’язана
і пірамідальна форма, адже в пі рамідах хоронили мертвих.  Є ще інше пояснення, що такі приміщення
нагадують простір корабля перевернутого вверх дном. В інтернеті, в довіднику «Морський словник»,
знаходимо інформацію пояснення слова «неф». Неф — загальна назва перших морських вітрильних
кораблів Середніх віків, що  появились  в ХІІ ст. і проіснували до ХVІІІ ст. (Вікіпедія «Морський слов-
ник». — Р. Н.). 

Хоча з інформації «Історія виникненя суднобудування» дізнаємось, що перші вітрильні торгові
судна з’явились у Стародавньому Єгипті близько 3000 років до н. е. Кораблі Нефи (Нави. — Р. Н.)
рухались за допомогою тільки вітру і вітрил. Всі інші типи кораблів, де застосовувались весла, мали
інші назви. Отже, кораблі без веслування рухались ДУХОМ — вітром.

Слово НЕФ збереглось в єгипетських іменах і означає дух. Це знаходимо у Вікіпедії  («Словник
особистих імен». — Р. Н.): «Неф — дух, єгипетські імена, синоніми: зал, корабель, приміщення,
про хід, рукав, трансепт». Нава в українській міфології теж означає — духовний світ. НАВИН ДЕНЬ —
поминальний день (радониця).

В Біблії є «Книга Ісуса Навина» (Книга Єгошує). Сам Ісус Навин пов’язаний з небесною міфо-
логією не тільки своїм іменем і прізвищем (Ісус, Єзус — є з Ус, є з зірки Ус, Сіріус — Зіраус, а Навин,
Нава — дух, небо). 

Ось, що написано в тексті книги (Біблія, Книга Ісуса Навина, Гл . 5/13): «І сталося, коли Ісус був
при Єрихоні, то звів очі свої та й побачив, аж ось стоїть навпроти нього чоловік, а витягнений його
меч у руці його. І підійшов Ісус до нього, та й сказав йому: «Чи ти наш , чи  наших ворогів?» А той від-
казав : «Ні, бо я вождь Господнього війська, тепер я прийшов». І впав Ісус на обличчя своє до землі,
і вклонився , та й сказав йому: Що говорить мій пан своєму рабові?» І сказав вождь Господнього вій-
ська до Ісуса: «Скинь взуття своє з ніг, бо це місце, на якому стоїш ти, святе воно!» І зробив Ісус так». 

З іншого тексту Біблії знаємо, що вождь війська ангелів на небі, це Архангел Михаїл (Об’явлення
Ів. Богослова, 12 : 7, 8, 9 Р. Н.). Трудно зрозуміти цю зустріч в Біблійній інформації, чому Архангел
Михаїл (Мих Ай Іл. — Мих Святого Бога. — Р. Н .) тільки заставив зняти взуття? Одночасно дав
зрозуміти, що ця земля, а може, жителі Єрихона і саме  місто є святими.  

Головною інформацією, на мою думку, є те, що небесний Стратег, з волі Бога, явно і не явно спо-
стерігав за подіями на території «Святої землі» — ханаанськім Краю. Слово НАВА у євреїв і в сьогоденні

Рис.1. Нава Венеції і Генуї

Роман Наконечний. Історична тайна слова «Нава»



використовується, як власне імя жіноче НАВА і чоловіче НАВЕС (красива, красивий. Словник єврей-
ських імен. — Р. Н.). Слово Nauvoo — Наву в перекладі з івриту «бути красивим» (Вікіпедія — Р. Н.).
Трохи змінено це ім’я у чоловіків  хорватів і воно звучить — Невен. Українці з таким же змістом кори-
стуються популярними іменами —Зорян, Зоряна (з Ор Ана. — Р. Н.).

З біблійною історією Палестини пов’язана інформація про Набатейське царство. У Вікіпедії знахо-
димо цікаву і загадкову інформацію: «Держава, утворена групою семітських племен, існувала з ІІІ сто-
ліття до н. е. до 106 року н. е. на території сучасної Іорданії, Ізраїлю, Сирії і Саудівської Аравії. Столиця
Набатейського царства — Петра, (попередня назва «Села», що співзвучне з назвою наших поселень —
село, тобто, з ела — з бога. — Р. Н.). Дружила з Єгиптом. Подальша історична інформація свідчить, що
набатеї воювали з юдеями і були союзниками римлян при захопленні Єрусалиму». Сумнівно, що вони
були семітами. На початку ІІ ст. н. е. набатеї зникають з цієї географічної  території. 

Вхід (вихід) в поселення Петра був через вузьку ущелину з назвою Ес — Сік (звучить майже по-
українськи, є з Сік, або Сак. — Р. Н.). Тепер завдяки інтернету маємо можливість побувати в Петрі
і подивитись, якою високою будівельною культурою володів цей народ, використовуючи прямо-
висні стіни скель червоного кольору.

Чому я звернув увагу на назву «Набатейське царство»? Тому, що в нашій транскрипції ця назва чи-
тається — Наватейське царство. А саме слово в цьому прочитанні є складне і складається з двох
слів — нава і теї, тобто нава святі.  В «Библейском Словаре» Еріка Нюстрема  я знайшов таку інфор-
мацію: «Наваіот — навіт. Наваіот, син Ізмаїла (Бит. 25: 13; Іс. 60: 7), назва ізмаїльсько-арабського пле-
мені. В ассирійських написах Сеннахірима також зустрічається назва народу «Набату» поряд з назвами
«Гаврану», «Гагарану» і «Араму» (Гавраняни, Гагарани і Арамяни). Вважають можливим, що Наваіот
був праотцем набатян, згадуваних грекам і римлянами народу, який впродовж трьох останніх століть
до Р. Хр . жив у гірській країні Сеір, переважно в столиці Петрі , після вторгнення ідуменян в Іудею.
Нащадки Наваіота займались тваринництвом в широкому розмірі і вели значну торгівлю індуськими
і арабськими товарами». З іншого джерела дізнаємось, що набатеї відзначались войовничістю і по-
стійно ворогували з євреями  (Біблійний Атлас, «СЕТЕКС — ЛТД». Київ, 1994 р. С. 96). 

Подібні слова до «НАВА» зустрічаємо в Біблійній і давній, а також міфічній історії слова «НЕВО»
(в нашій транскрипції — НЕБО). Щоб не допустити помилки, подаю текст із словника Еріка Ню-
стрема без перекладу: «Нево — ассирийский или вавилонский идол (Ис. 46: 1), имя которого часто
встречается в ассирийских надписях: Набиув или Набу, т. е. говорящий (от корня «наба», говорить,
сравни еврейскому «нави», пророк, собственно — вестник). Он описывается, как бог науки, творец
клинописи на кирпичах, устроитель мира, бог скипетра, или бог пера и т. д.; следовательно, он со-
ответствовал Гермесу или Меркурию. Нево особенно поклонялись в Вавилоне».  Належить уважно
вдуматись в зміст єврейського слова «наві», адже пророк чи вісник наділені божественним даром.

В «Біблійному словнику» Еріка Нюстрема знаходимо: «Гора Нево в землі Моава; допускають, що
це вершина гори Фасги, з якої Мойсей дивився на Ханаанську землю і де він помер (Біблія Чис.
33:47; 34: 1). Цю гористість, можливо, слід шукати поблизу теперішнього містечка «Неббе», на горі,
на південний захід від Єсевона (столиця Аморейського царя Сігона, Біблія Чис. 21: 26), приблизно
20 км на схід від північного кінця Мертвого моря, з цього Неббе відкривається чудовий вид на Ха-
наанську землю від Хеврона на півдні до Галилеї і Єрмона на півночі». З назвою Нево було місто
в Юдеї (Біблія, Ездр. 2: 29; 10: 43), тепер воно називається Неєм.  На біблійній землі знаходимо
місто з давньою назвою Наблус (Навлус. — Р. Н.), що знаходилось в середній палестині в гірській
частині наділа коліна Єфрема (І . Навин 20 : 7 ; 21 : 21 ; 3 Цар., 12 : 25).

Як Ви зауважили, зміст слова-назви НАВА в нашій транскрипції «наба», а Нево — небо, пов’язані
одним змістом міфології. В українській міфології: «НАВ, НАВА — підземний, невидимий, духовний
чи взагалі уявний світ (той світ). Світ царства духу предків, коріння дерева життя. Бог Світовид
пильнує, щоб у світі не тільки Явном, а й Навному здійснювалися Правила Дажбожі. У Велесовій
книзі читаємо: «Се русич і залишиться ним, бо взяв землю до рани своєї і несе її до НАВИ». 

У Вікіпедії знаходимо велику кількість топонімів і гідронімів на території Іспанії і Франції, де
складовою частиною в назві є слова НАВА. Це міста: Ла-Нава (іспанська LaNava), Cан-Хуан-де-
ла-Нава, Ла-Нава-де-Рікомалільо, Нава-де-ла-Асунсіон, провінції країни басків — Наварра
і Нижня Навара (Фр.) та інші. Санта-Педро де ла Наве — знаменита церква в провінції Самара, по-
будована близько 700 року. Історична область в районі Піренеїв — Наварра. В життєписі Карла Ве-
ликого, складеному Егінардом в ІХ ст., була вперше згадана Наварра. Дослідники вважають, що
сама назва «Наварра» походить з стародавньої мови басків «Нава», що означає «рівнина в оточенні
гір». Під рівниною мали на увазі територію навколо міста Памплона. Перший докладний опис мо-
настиря Наварри Сан — Сальвадор — де — Лейре відносять до 851 року. Записи були зроблені Еу-
лохіо (Є уло кійо, тобто, улич кий; у княжій дружині київських князів були вої з назвою уличі. —
Р. Н.) з Кордови, який зупинявся в цьому монастирі в 848 році дорогою до Франції. 
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Зверніть увагу на наступну інформацію із Вікіпедії: в Іспанії є провінція Самара, як і в Україні є місто
Самара в Дніпропетровській області на річці Самара. Аналогічно і в Росії є річка і місто Самара. Назви
ці рознесли мігранти з території біблійної Самарії. Відповідно і слово-назва Нава принесене в Іспанію
із Палестини, в тому числі і набатеями, як характеристика давнього місця проживання — «рівнина
в оточенні гір», тобто палестинська Села — Петра. Не випадково назви іспанської Галісії і української
Галичини — Галіції і палестинської Галилеї подібні між собою.А найбільше місто іспанської Галісії Ко-
рунья майже співзвучне з українським — Корсунь (Ко ор с ун. — Р. Н.). Львівське село Урич співзвучне
з іспанським — Урречі, муніципалітету Гіпускоа (Коп Ус Киї. — Р. Н.), а назва села Речічани, Львівської
обл. у своєму змісті теж поєднана з вище названими топонімами. Припускаю, що складова слова «річ»
в давнину означало те саме, що теперішнє «слово». Цим змістом слова ми користуємось, говорячи, «до
речі», тобто «до слова». Це ще одне підтвердження одного з напрямів міграції народів із палестинської
території імперії фінікійців. Слово «НАВА» теж у широкому вжитку на Україні.  

На невеликій відстані від Львова є село Наварія (нави рая. — Р. Н.), що майже співзвучне з іс-
панським Нава-дель-Рей із муніципалітету Вальядолід. Прізвище Івана Франко одинакове з знаним
теж на цілий світ диктатором Франко. Є на львівщині села Лісневичі, Лісновичі, Верхня Стинава,
Купновичі, Отаневичі, два села Ниви, Нивиці. В Яворівському районі є село Новини, думаю, що
первинна назва його — Навини. Це ще не всі села Львівської області проаналізовано на подібність. 

В прізвищах Навка, Новак, Новаківський, Навроцький, Наварійський, Тарнавський, Чернявський,
Черешньовський, Окуневський і багато їм подібних теж явно прослідковується складова частина слів —
НАВ. Іспанія була відома євреям за часів «Старого Заповіту» завдяки фінікійцям, які дуже рано заснували
колонії на південному березі Іспанії, називаючи в Старому Заповіті Фарсіс (Тарсіс — Тор с Іс. — Р. Н.).
Іспанія мала ще одну назву — Іберія. Іберя — назва в Грузії.  

Є ще подібна назва великої території, давньої колонії фінікійців, це Скандинавія і загальна назва
народу — скандинави (з Кан, Дон НАВИ є, тобто Нави з міст Кани і Сідон палестинської території. —
Р. Н.). Там же і ріка Нева, в транскрипції — Неба. На фінській мові — болото, тому що їм первинний
зміст цього слова не зрозумілий. Думаю, що в такому разі і місто Новгород, засноване трьома ро-
дами, що, із опису літопису Нестора, прийшли із Скандинавії і мали ще одну назву — Русь, пер-
винно мав інший зміст, тобто Нав Город. 

В багатьох іспанських топонімах звучить назва «рус, русь» наприклад: Аррес, Урус, Наррос, Бейрес, Ка-
серес, Касерос, Вальдоррос, Наваррес (навари руси. — Р. Н.), Петрес (Петр рес, з Петри набатеї — руси.
Р. Н.), Торрес, ескарос, Олоріс, Орос-Бетелу (ороси — рід бога Ела. — Р. Н.). Список можна продовжити.
Там же знаходимо подібні топоніми до назви роду — Киї: Оркоєн, Олокау, Алакуас, Куевас-де-сан-Кле-
менте, Ла-Куева-Роа, Бакіо. Список теж можна продовжити. Аналогічно і скандинавська географія багата
топонімами, гідронімами та іншими назвами — ознаками, поєднаними з нашою мовою, з нашою історією. 

Тут доречно пригадати запис у книзі «Повість минулих літ» Київському літописі, за 862 рік.
«… Пішли вони за море до варягів, до Русі. Бо так звали тих варягів — Русь, як ото одні звуться свеями,
а другі норманами, ангелами, інші — готами, — отак і ці. Сказали русі чудь, словени, кривичі і весь:
«земля наша велика і щедра, а порядку в ній нема. Ідіть-но княжити і володіти нами». І вибралось троє
братів із родами своїми, і з собою всю узяли русь». Уважно вичитуючи текст, вдумаймось в зміст:

1. «За морем» жили народи, що мали загальну  назву — варяги. До цієї назви відносилися свеї (в транс-
крипції с беї) — сьогоднішні шведи; нормани, вони ж і ангели – сьогоднішні норвежці, готи, що похо-
дить від германської мови Гот-Бог (або ж первинно могло звучати — хоот, чи коот, що означає — достойні
Отця, Бога Отця. — Р. Н.). До цієї загальної назви історики відносили і Русь — русів, що в цей історичний
час якась частина їх мешкали розсіяні на спільній території з названими вище народами.

2. Від назви народу «Ангели», ймовірно, одержала назву держава, що на нашій мові звучить «Анг-
лія — Ангелія».

3. Русь виділялась з-поміж інших народів мудрістю і добротою, раз їх добровільно запрошували
«княжити і володіти» інші народи. Ця русь виділялась від інших народів формою правління, де князь
збирав віче для залучення народу до управління князівством. І цю Новгородську Русь московський
цар-садист і терорист Іван Грозний жорстоко знищив. Сьогоднішні кремлівські керівники такі ж те-
рористи, як Іван Грозний. 

4. Князі з території попереднього володарювання «з собою всю русь забрали». Це означає, що
русь — народ складався з трьох родів і їх походження інше, ніж вікінгів — варягів (бер ягів, тобто
симітів, детальніше в статті «Родовід українців», що є в інтернеті. —  Р. Н.). Народи, що залишились
без Русі, стали називати «Вікінги» (в транскрипції Біхкінги — Божі королі). І володіли вони про-
сторами морськими навколо Європи, і збирали вони данину з народів, що входили в давнину до
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території впливу Фінікійської імперії. Служили вікінги і в княжих дружинах русів. Військові дру-
жини новгородських русів-навів називали ще «ушкуї». Це зафіксовано в літописах Московії. 

5. Назва ця  походить від назви військового човна русів «Ушкуй». У Вікіпедії в інтернеті « ушкуй» —
вільний чоловік. 

6. Пам’ять про «вільних» русів залишилась на території їх давнього адміністрування (панування).
В Норвегії, Швеції, Фінляндії і Данії щорічно відзначають свято «русів». Русами називають молодих
людей, студентів, що закінчили школу з середньою освітою, студентів перших курсів, випускників
вищих навчальних закладів. В Норвегії їм видають посвідчення «руса». Це свято — символ визво-
лення з батьківських пут та з пут навчання.  Молода людина стає «вільною». 

В базі інтернету я знайшов надзвичайно важливе і цікаве до нашої теми дослідження. Журнал
«Слово і діло» на своїх сторінках по частинах друкував (від 4 травня 2011 року по 21 жовтня 2011 р.)
книгу Омеляна Портицького «Скандинавщина в Давній Руси». Книгу видано у Львові в друкарні
товариства ім. Т. Шевченка у 1887 р.  

Дослідження пана Портицького дуже важливе для переосмислення спотвореної існуючої істо-
ричної науки до восьмого століття не тільки України, а значної території Європи. Одночасно книж-
ний матеріал є серйозним аргументом, що підтверджує історичну участь частини трьох родів антів
у творенні цивілізаційного європейського світу, тобто тих фінікійців-русів на європейському про-
сторі своїх колоній, що опинились за територією Фінікії — Палестини, окупованої Спартою. 

Наведу декілька цитат з книги О. Портицького: «… Скандинавське ruoth — or, значить те, що і німецьке
Ruderer (веслярі, корабельники, моряки).  … Латинська форма Ruthenus і німецька  Ruthene   зовсім не
такі хибні, як, може, на перший погляд видається. Різниця між Ruthen і Русин єдина в тім, що Римляни
і Німці писали по етомологічному, а ми те саме слово пишемо і вимовляємо за засадами фонетики. Ruthen
вимовлялося у скандинавів, як за наріччями : Русен, Рутсен, Руфсен, Рудсен, Родсен, Россен і т. д.  … Де
лише воювали Норманці і де лише осіли, всюди (особливо на морських побережжях) находимо зараз
назву Русь — все одно, чи там мешкали Франки, чи Німці, чи Словяни, чи корінні Скандинавці. «… Краї
на полудневому березі Балтійського моря звалися ще в 11 віці Ruthena, рівно як і мешканців нормандії
називано довгий час Ruother-er (Ruderer) тобто Русь». 

Не випадково в назві міста Брюсель (НІД. Brussel, столиця
флаандрії — флаантрії)  я розумію зміст назви по-словянськи
в транскрипці — В РУС ЕЛ, тобто, в рус Бога, чи руси Божі. 

Шановний читачу, зверніть увагу, що і Галичину і її русинів,
сьогоднішніх українців, довгий час називали Рутенія, рутенці,
червона русь. Наддніпрянщина теж багата подібними на-
звами: Рут, Рат, Рут Великий — ріка, ліва притока Росі; нині
притока Рутець Малий, права притока Рута, нині Рутець.
А у Львові в храмах, та на багатьох оздоблених фасадах давніх
будинків бачимо зображення човнів, якорів, морських істот
і понад чотири тисячі різної форми зображень левів (рис. 2). 

На підставі багатьох історичних досліджень можна зробити
висновок, що «батьківщиною» всіх європейських геральдичних
левів є Фінікійське царство (теперішня територія Лівана-Пале-
стини), яке в ХІV в до н.е. включало в себе 90 міст із столицею
Угарит (Укарат — Божих ратів, біблійний словник Брокгауза. —
Р. Н.). Одну з окраїн Львова називають спотворено — Леван-
дівка, від первинної назви — Лев Антівка. Морські ознаки
є в гербах деяких міст Галичини, значна частина яких знахо-
дяться на теперішній території Польщі. А місто Ярослав має
в гербі зображений вітрильний човен — НАВ на ріці перед бра-
мою фортеці, на стінах якої височать дві вежі. НАВ човен —
символ народу моря, а дві вежі на мурах фортеці — це об’єднана
держава двох частин одного — того народу, роз’єднаного гео-
графічно і адміністративно в певний історичний час, це Київсь-
кої Русі і Червоної (Галицької) Русі.                                                              

До поданої вище інформації про походження русів додам ще надзвичайно цікаву історичну цитату
із літопису Нестора «Повісті минулих літ»: «До Моравії ж доходив і апостол Павло й учив тут. Тут бо
є Іллірія, до якої доходив апостол Павло, і тут спершу були слов’яни. Тому вчителем слов’янського на-
роду є Павло. Від того ж народу і ми єсьмо, русь; тим-то й нам, русі, учителем є Павло апостол, оскільки
учив він народ слов’янський і поставив по собі слов’янському народові за єпископа і намісника Андро-
ника (Ант Ро Нака. — Р. Н. ). А слов’янський народ і руський — один; од варягів бо прозвалися вони
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Рис. 2. Оздоблення стін головної
нави храму Покрови Божої Матері
(м. Львів)
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руссю, а спершу були слов’янами; хоча вони й полянами називалися, але мова (в них) слов’янська була,
Полянами ж вони прозвалися тому, що в полі сиділи, а мова в них була одна- слов’янська» (с. 16. — Р. Н.). 

Пояснення назви «Поляни» не переконливе. На мою думку, ця назва складається з двох слів:
пол, це пів, половина, а ани — від безіменної назви Бога — Он (Ан), тобто — півбоги. Після походу
Ярослава Мудрого і ляха Казимира Відновителя на мазовшан в 1047 році від назви «Поляни» похо-
дить ще одна назва новоутвореної держави Полонія (пів Анія — пів боги. — Р. Н.). 

І це не дивно, маємо ж дві ріки Бог (давня назва ріки Пів-
денний Буг. — Р. Н.) і  Буг, ріка Рата (Рата, тобто назва ріки від
назви роду, що поселився тут. — Р. Н.), а ріка Сан — Святий.
Народ на цих ріках називали божичі і ратаї. В однокласника,
що був переселений з надсяння, було прізвище  Небесний.
Є назва села на ріці Сан — «Святе », що на близькій відстані
від Перемишля. Та і саме слово «село» по змісту означає —
з Ел ло, тобто, з Божої любові, чи божі люди. Є галичани-руси
на прізвище — Святий. А в імені  Збігнєв, що і в наш час в по-
шані у поляків, прослуховується зміст «з Бога НАВ, чи Нев».
Прізвище Богуш (Бог Уш теж вказує на позаземне походження
роду.  Невже через те рід зміїний (рід гадючий — Біблія Мат.
23:33) хотів нас знищити і продовжує це тепер?                     

Повернімось до літописної інформації. Цей літописний ма-
теріал був і є доступний сьогодні для всіх. А державна наука
продовжує оминати вивчення змісту такої інформації. Давайте
вникнемо в суть цієї інформації. Прочитавши «В Іллірії були
слов’яни і від того народу і МИ ЄСЬМО», виникає питання,
звідки вони туди прийшли, хто вони  і де вони сьогодні? 

Якщо це «МИ», то які причини заставили «НАС» поміняти
територію? Тут потрібно також змінити думку на початок хри-
стиянства серед словян-русів. Значна частина русів в Іллірії

після навчання апостолом Павлом організувалась в християнські громади. Їхня чисельність змусила
апостола Павла висвятити їм єпископа. Цим єпископом був Андроник, але про це далі. Ця історія
потребує детальнішого дослідження.

В книзі Російського історика В.Н. Татіщева «История Российская» є більш обширна інформація
про слов’ян і початок християнства у них і дещо про шлях міграції: «Но верное утверждение имеем
от ПИСАНИЯ СВЯТОГО, что словяне первую проповедь слова Божия от трех верховных апостолов,
а именно: 1. От Андрея, которому Патлагония (адмін. Назва лелегів — лахів. — Р. Н.), галаты и истры
или геты и даки по Дунаю, под именим скифов, по жребию достались, как ниже обстоятельно по-
казано. 2. Святой Петр учил галатов (ГАЛ АТІВ — так називали вихідців із Галилеї, що на Балканах
нове місце проживання назвали Галатія, і нащадків яких тепер називають загальною назвою — га-
личани. — Р. Н.), самых настоящих славян, но бывших во иудействе, как сам в его первом послании,
гл. 1, пишет. 3. Святой Павел, как учитель, язык тем же галатам, погрязших в язычестве, и илли-
риянам славянам проповедовал, как сказано в деяниях, гл. 16, ст. 6; гл. 18, ст. 23; 1 й Коринфянам,
гл. 16, ст. 1, и его Послание к Галатам. Об иллириках Римлянам, гл. 15, ст. 19, свидетельствуют. Или
ж Нестор, н. 17, по которому и польские историки рассказывают, якобы ученик Павлов, святой
апостол Андроник был в Паннонии и Моравии первый епископ. И хотя Моравия и Паннония тогда
славянами были владеемы, как ниже в главе о славянах показано, но об Андронике сомнительно,
ибо Дорофей Тирский, в 363-м замученный, говоря о 70 апостолах, Андроника указывает епископом
в Испании, которую Нестор может ошибочно за Паннонию принял». Всі ці назви (норик, паннонія
верхня, паннонія нижня, іллірика, даки, бойї, тобто, бойки) можна побачити в інтернеті на карті
(мапі) Римської Імперії 1 століття до н. е. і 1 ст. н. е. Уважно вчитаймося в наступну інформацію про
один із шляхів міграції народів з Малої Азії в Європу!

Татіщев, даючи інформацію про писемність і шлях русів пише: «Ниже из Диора Сицилийского
и других древних будет вполне очевидно, что славяне сначала жили в Сирии и Финикии, гл. 33, 34,
где по соседству еврейское, египетское и халдейское письмо иметь свободно могли. Перешедши
оттуда, обитали при Черном море в Колхиде и Патлагонии, а оттуда во время Троянской войны с
именем генеты (венеды. — Р.Н.), галлы и мешины (мешкі, мошкі, звідси — лях Мєшко. — Р. Н.) по
сказанию Гомера, в Европу перешли и берегом моря Средиземного до Италии овладели. Венецию
построили и пр., как древнии многие, особенно Стрыковский, Бельский и другие, рассказывают». 

Чому засумнівався в іспанському єпископстві Андроника Татіщев? Він не врахував, що фінікийці
були розселені вздовж морських берегів і судноплавних річок Європи, а також в Лівії і Карфагені

Герб міста Ярослав
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Африки. Іспанія належала до території розселення фінікійців — русів, про що свідчать назви топо-
німів і гідронімів. Сама назва Іспанія (на іспанській мові запис виглядає так «ЕSPANA») походить
від назви «Панонія», тобто «Пан Она є». 

Єпископ Андроник, на час переслідування християн в Римській імперії після звісної Римської
пожежі в 64 році, продовжив виконувати свою місію серед християн русів — слов’ян Іспанії, де
помер природньо. А Дорофей Тирський, що 50 років був єпископом фінікійського міста Тір, може
бути зарахований до слов’янських — руських — тепер українських, адже проповідував теж у місті,
де проживали фінікійці-руси і добре знав про подвижницьке життя єпископа Андроника, який за-
рахований до числа 70 апостолів. 

Імя Дорофей — Доротей означає «Дор Святий». Не сумніваюсь, що тут на дослідників чекає ве-
лика робота і відкриття малознаної української історії. Потрібно дослідити історичну значущість
і вплив Охрідського Патріархату на утвердження християнства серед київських русів, участь монахів
Афону і Переяславської митрополії, яка була раніше від Київської. До цього заохочувала українську
наукову інтелегенцію велика патріотка України, світлої пам’яті, пані Ірина Калинець у своїх дослі -
дженнях, видавши у 2000 році науково-популярний нарис «Загадки хрещення України-Руси». 

Є підстави вважати, що значна частина червоних русів разом з ляхами прийшли шляхом, зафік-
сованим Татіщевим, з Краю ханаан, з Галилеї через  Балкани,  через Дунай християнами. Адже після
походу на Ляхів в 981 році (Літопис Руський, с. 49. — Р. Н.)  князь Володимир вирішив прийняти
християнство в Київській Русі і вивчав, у який спосіб. А мазовшани в 1047 році ще були язичниками.
(Дослідження: «Тисячолітня пісня і забута історія», стаття в журналі  «Освіта Регіону». — Р. Н.). 

Ось ще одна важлива цитата із літопису: «… Сказав Святослав матері своїй і боярам своїм: «Не
любо мені є в Києві жити. Хочу жити я в Переяславці на Дунаї, бо то є середина землі моєї». Вихо-
дить, Князь Святослав мав серйозні  підстави говорити про велику територію русів, якщо Дунай
«середина» землі русів. Та і вирахований геодезистами центр Європи знаходиться в горах закар-
патської Рахівщини, що недалеко від вказаного Святославом орієнтиру.  

Наведу ще одну літописну цитату: «… А вигонці галицькі рушили по Дністру і ввійшли в море —
човнів же було тисяча. І ввійшли вони в ріку Дніпро, і провели (човни) вгору до порогів, і стали
коло ріки Хортиці, на броді близ Протоличів». В цій цитаті мова йде про події, де згідно з просьбою
половців виступити спільно проти монголів, на ріку Калку перед битвою звідусіль збиралось руське
військо. Я хочу звернути Вашу увагу на слово-назву «вигонці галицькі». Що воно означає відносно
частини галичан? Адже інша частина з князем Данилом Романовичем: «А галичани й волинці,
кожен зі своїми князями і куряни, і трубчани, і путивльці, кожен зі своїми князями прийшли
кіньми». Вигонці, це вигнанці слов’яни-руси з задунайських територій Іллірії, Паноніії, Моравії,
Норик і інших і це ще один аргумент про шлях міграції.                   

Чи можна бачити цілісну картину із інформації цих літописних цитат? Знаючи зміст досліджень
дуже давньої української історії професора В. Бебика із багатьох друкованих  та медійних джерел
і версію про фінікійську імперію наших предків русів з роботи «Родовід українців», що друкувала
газета «Голос України» (все це є в інтернеті), можна сказати, що зміст цитат збігається з висновками
про історичну давнину нашого роду (троянів — трьох Анів — Антів. — Р. Н.) і їх перебування на те-
риторії Палестини, Малої Азії, Єгипту, Європи, Лівії — Левії, Карфагену, тобто адміністрування Фі-
нікійською імперією.  Літописець стверджує, що слов’яни Іллірії і русь «од варягів» мають спільне
походження. 

Російський історик Татіщев підтверджує міграцію слов’ян, посилаючись   на історичні матеріали
«Диора Сицилийского и других древних». Отже, Новгородські Руси, Київські Руси, Галицькі Руси
і Уруси з Урус землі (так називалась в знайдених документах архіву Тель-Амарни навколишня те-
риторія біля Урусалиму, давня назва — Єрусалиму), це той самий народ, що був витіснений з Хана
Анського Краю кочівниками, що прийшли зі сходу. Урусами турки називали козаків. 

Буква У в назві Урус має такий же зміст, як і в назві міста Уелс. Припускаю, що «У» означає «святий,
святі». Бойовий клич «УРА» є закликом Святого Бога допомогти. І в наш час через радіо львівщини
чуємо звертання «шановні краяни». На довгій історичній дорозі наші предки і предки білорусів (бі-
лоруси оставили по собі назву Білий Ніл і місто Мина) помітили топонімами свій шлях біблійною на-
звою «Край», додавши давнє «У», як в назві «Урус», маємо кінцеву назву — Україна. Це Біблійний
«Край» ханаанів, Крайна (Словенія), Славонська Країна (Хорватія), Хорватська Країна, Банатська
(Венедська. — Р. Н.) Країна (Сербія, Румунія), Сербська Країна, Крайна Австрія і наша Україна. 

Будучи в центрі Європи, Україну не логічно називати, чи пояснювати, що це чиясь «окраїна».
На мою думку, це означає — духи Рая, адже козак означає: ко на санскриті Бог або Дух з Ак (аксі) —
достойних, тобто дух з достойних. Вважаючи, що моя робота завершена, я з великим інтересом про-
читав у газеті «Експрес» за 20–27 серпня 2015 року інтерв’ю журналіста Андрія Гануса з директором
Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні академіком Віталієм Скляренком. Цитата: «Традиційно
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вважається, що слово «Україна» вперше трапляється в Іпатієвському літописі під 1187 роком у версії
«Оукраїна». 

Насправді ж існують навіть давніші письмові джерела, в яких ужито це слово. Одним із таких
джерел є давньоруський переклад 11 ст. з грецької мови твору Йосифа Флавія Історія Юдейської
війни «Ирод же, поемь 5 спирь своих, а римлян 5, а оружнникь 1000, а конникь 100 иде на Ерихонь-
ские украины». З контексту зрозуміло, що тут слово «украина» означає «земля» — «на єрихонські
землі». Я можу сказати, що подія, згадувана на початку цієї статті про зустріч при Єрихоні Ісуса На-
вина з Архангелом Михаїлом, є ще давніша і відбувалась приблизно за 1500 років до н. е. 

Нагадаю слова «вождя Господнього війська»:  «Скинь взуття своє з ніг, бо це місце, на якому
стоїш ти, святе воно!». Ми і люди всього світу продовжуємо називати землі руїни Єрихону і Єруса-
лиму та і всю Палестину СВЯТОЮ ЗЕМЛЕЮ. Отже, слово «Свята русь», або «Свята земля» є сино-
німами  до слова «Україна». Адже там жили нащадки духів РАЯ – У КА РАЯ (святі Духи Рая. — Р. Н.).
На шляху міграції остались назви їхніх поселень — Русків, Русовці, Руська Вольова, Руська Нова
Весь, Руське, Пряшів, Ряшів і інші. 

На території Галичини є багато поселень з назвою руський: Рава Руська, Рясна Руська, Явірник
Руський та інші. Виникає питання, чи має Росія стосунок до цих назв? Очевидно, не має. До руських
топонімів я би відніс назву Женева, що первинно могла звучати — Се Нева, а Вена від давньої назви
«словени». Список можна продовжити. До цих історичних міток я би відніс і назву грошей на тери-
торії Австрійської імперії — крайцар, корона. 

Ріка Дунай залишилась в памяті нашого народу у великій чисельності народних пісень і в ба-
гатьох топонімах України. Залишився, губився наш руський-український  рід на цьому шляху. Цікаве
дослідження на цю тему висвітлив Святослав Семенюк у своїй книжці «Український путівник по
Соваччині», виданій у Львові в 2007 р. Ця і друга книга пана Святослава «Історія Українського На-
роду» потребують реклами через масові засоби інформації і значно більшого тиражу, а також на-
лежної наукової оцінки. Російський історик Ключевський ідентифікує новгородських русів,
київських та і галицьких за фонетичною вимовою деяких слів «отця, горобця» (том 1, стр. 297. 298. —
Р. Н.) та інших, чого неспроможні вимовити росіяни-рассеяни, русскіє. Таке тестування єфремлян
(половців. — Р. Н.) словом «шібболет» описано в Біблії Кн. Суд.12 : 5 — 6, яке вони вимовляли «сіб-
болет». Козацьку зброю — шаблю вони назвуть «сабля». А відверта брехня про старшого і молодших
братів нас не стосується, тому що це стосується Авраамового роду (Біблія. — Р. Н.). Не зачіпаю ще
одне слово — назву-ознаку Нори,  Норики, яке супроводжує  в історичному часі наших предків.
Серед українців є багато людей з прізвищами Нор, Норик, Норман, Наримський, Нарольський,
Нарбут, Бетзнар, Наритник (Нарратник. — Р. Н.), Боднар і т. п.

Який логічний висновок можна зробити з цих загадок-пазлів, що я назбирав разом із словами
НАВА? Чи можна з цього скласти якусь малу картину історії?                                                  

Слово НАВА  давнє, як і рід людський на землі. Воно поширене серед багатьох народів з подіб-
ним змістом. Це слово в нашій мові з давніх давен, і його не можна вважати іншомовним чи запо-
зиченим. Такі давні слова в нашій мові можна знайти ще.                   

Це загадкове слово НАВА, що звернуло на себе увагу в Ярославському Храмі, повело мене через
різні джерела інформації навколо Європи, побував я з ним на Близькому Сході, Кавказі і привело
мене знову в Галицьку Червону Русь. Воно дало можливість зрозуміти і поєднати в часі давню нашу
«фінікійську історію» з літописною Нестора. Роди наші — це розселення  по Близькому Сході, Аф-
риці і Європі. Роди наші з достойних Бога анів — Ханаанів, вони ж Оррії, вони ж — Анти, вони
ж руси-уруси, хориви, оркиї, вони ж іллірії, тобто, божі люди рая. Із історичних джерел стало
зрозуміло, що наш рід аріїв безпосередньо облаштовував  цивілізаційне життя в Європі разом з іншими
родами, був творцем утворення давнього союзу народів, дещо подібного до сьогоднішнього «ЄС».  

Основний зміст Слова «Нава» багатозначний. Позаземний, космічний простір, де перебуває наш
Творець нашою мовою називається «небо», де є Раай, тобто, Бог Святий. Нава, це і корабель, що
рухається духом чи духами. Коли мова заходить про рай, кожен  подумки уявляє місцезнаходження
його десь у космічному просторі. Це слово спонукає шукати відповіді на багато питань. 

А як зрозуміти місцезнаходження земного Раю, географія якого описана в Біблії в кн. Буття
гл. 2 :10? «…І річка з Едему (євр. Ган- Еден. — Р. Н .), виходить, щоб поїти рай. І звідти розділюється
і стає чотирма початками. Імення одному Пішон — оточує він усю землю Хавіла, де є золото. А зо-
лото тієї землі добре; там бделій і камінь онікс. Ім’я ж другої річки Гіхон — вона оточує ввесь край
Етіопії. А ім’я річки третьої — Тигр, вона протікає на сході Ашшуру. А річка четверта — вона Єфрат».
Міфічний корабель Ноя теж Нава — Небо? Так він приземлився біля гори Арарат, чи приводнився
на озеро Ван, чи Севан, що є поряд гори Арарат? В віддзеркаленому прочитанні назва Севан звучить —
Навес.  «А сьомого місяця, на сімнадцятий день місяця ковчег спинився на горах Араратських»  Біб.
Кн. Буття гл. 8 : 4)? 

Роман Наконечний. Історична тайна слова «Нава»



Адже маємо народну казку-легенду про літаючий корабель. Аргонавти у грецькій міфології —
герої, які на кораблі «Арго» чи Арко на чолі з вождем Ясон (я з ОН, тобто, я від ОНа Бога) здійснили
далекий похід в Колхіду. Цікава назва «Араратські», тобто Ара — Ора, Ратів — воїнів. Можливо,
в цій назві йдеться про ангелів аргонавтів, посланців — воїнів Божих? Отже, на перший погляд,
ніби зовсім незрозуміла інформація. Дослідники Біблії не мають спільного пояснення, де знахо-
диться Едем.  

Але обдумуючи написане, виходить, що ріка, яка «випливає з Едему», тобто з Раю, стає «чотирма
початками» для наповнення названої географічної території Землі. А Едем, це Є ДІМ Божий, це
Рай, що є в позаземному просторі, куди ми хочемо потрапити після смерті. В селах Галичини дуже
часто можна було почути вислів замість один «єдин».  ЕДЕН чи Дейн — це Світло, яке є за межами
земного простору. Початки — це розділені в часі окремі «експедиції» посланців Божих, що викону-
вали на землі волю Божу. Перший потік стосується території ріки Ганг, яку в Індії називають святою.
Ганг (Ganga Ка Ан кА — духи Ана Духа. — Р. Н.) в індійській міфології — небесна ріка, яка спусти-
лась на землю і стала рікою Ганг. Одне із міст на ріці називається Аллахабат, що по змісту означає: Ал-
лаха — Бога, Бад (бат) — рід, тобто Бога рід. Притоки Сон (с Он, цікаво, адже наша річка Сан —
с Ан з тим же змістом. — Р. Н.) і притока Димодар (є Дімо дар. — Р. Н.) змістом назви пов’язані
з небом. Загадкою чи чудом є самоочищення води ріки Ганг.    

Другий потік стосується Ефіопії, а конкретно, території озера Тана і ріки Блакитний Ніл, що ви-
тікає з цього озера. З Вікіпедії дізнаємось, що річка витікає з священного джерела Гіше (Кіше —
Аббай, в нашій транскрипції Аввай, чи Аввей, як звучить у євреїв, Gishe Abbai) і впадає в озеро Тана
разом із півсотнею інших річок. З озера витікає тільки одна ріка Блакитний Ніл, яка в Ефіопії вва-
жається священною рікою, що витікає з Едему. Назву ріки Голубий чи Блакитний Ніл, ймовірно,
дали тому, що на берегах поселились  пришельці з неба. Річці приносять дари у вигляді хліба та
інших продуктів. На островах озера вибудовані монастирі і храми. З незапамятних часів тут селились
монахи і затворники. Їх називають там — БАТХАВІ, де: бат — рід, Х — достойний, аві — святості
або отця. На березі озера Тана є місто з назвою Гор Гора. Голубий Ніл зливається з Білим Нілом на
території Судану. 

Третій і четвертий потік стосується території Араратських гір, а конкретно озер Ван і Севан, з гео-
графічної території яких беруть початок річки Тигр і Єфрат. На Араратських горах зупинився кора-
бель Ноя. А назва озера Ван стала поширеним ім’ям серед народів землі. У нас це Іван і Іванна. І від
Ноя і його родини започатковано новий, добрий (бона) рід. Нашою мовою — НАРОД, НА РОД.
В Біблії посланець Божий архангел Рафаіл (в транскрипції Ратаіл тобто, рат — воїн Божий. — Н. Р.)
мав завдання  оздоровити землян. Думаю, що це «оздоровлення» відбулось через поєднання «Божих
синів» і «людських дочок», тобто через гени оріїв, чи аріїв. Нащадки божого воїна називають себе
ратаї і ратники (РАТ НАКИ. — Р. Н.). В цю назву вкладений у наш час зміст, що ми і воїни, і земле-
роби. Первинний зміст був дещо інший. Отже, слово НАВА нам оставлено післанцями Божими,
які виконували волю Божу, дбаючи про правильне і праведне життя ЗЕМЛЯН.  

НАВА — це ДУХ, або ДУХИ явні чи Навні. Це назва роду Набатеї — Наватеї (Нааватеї, де На —
рід, Ава, Ова — Отця, теї — святі. — Р. Н.) гора і інший. В українській міфології це світ духів предків,
а також релігійні знання про духів. В Біблії Дух — «Духовное существо» дух без костей и плоти
(Лук. 24:39). В самом высоком значении это говорится о Боге: Бог есть Дух и Отец духов, Иоан.
4:24; Евр. 1269. Далее здесь подразумевается личность, отделенная от тела (Евр. 12 : 23), «духи»
в темнице (1 Пет. 3 : 19 и, наконец, ангелы, добрые и злые (Евр. 1 : 14; Деян. 23 : 8; Лук. 7 6 21 ; 8 :
2). Библейский Словарь Э. Нюстрем».  

Зауважмо, що ангелами літописець Нестор називає норів «… а другі норманами, ангелами». Бу-
дучи високо освіченим на той час монахом, Нестор не став би просто так називати якийсь народ
ангелами. В цій назві був якийсь поважний логічний зміст, про підстави якого знав Нестор і розумів,
що так називати не є гріхом. І в наш час ми називаємо одну із Скандинавських держав «Норвегія»,
а в прочитанні транскрипції звучить «Норбегія — нор богі є». 

Назва НОР (назва роду НО ОР. — Р. Н.) залишилась серед народів, як власне ім’я та прізвище,  жі-
ноче — Нора, Елеонора, Никонор (Нако нор , від назви — наки Р. Н.) і ін. Слово НАВА — чарівний
ключ, за допомогою якого, з благословення Божого, можна підійти до розгадки тайни початку роду
Антів, можливо, глибше зрозуміти завдання на Землі небесних Божих посланців — Ангелів, Архангелів. 

І тут доречно уважно прочитати мало зрозумілу Біблійну інформацію в книзі Буття 6 : 1–5 (Бол-
гарська назва — Генеза, тобто родовід. — Р. Н.): «І сталося, що розпочала людина розмножуватись на
поверхні землі, і їм народилися дочки. І побачили Божі сини людських дочок, що вродливі вони,
і взяли собі жінок із усіх, яких вибрали, І промовив Господь: «Не буде Мій Дух перемагатися в людині
навіки, — бо блудить вона. Вона тіло, і дні її будуть сто і двадцять літ». За тих днів на землі були велетні,
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а також по тому, як стали приходити Божі сини до людських дочок. І вони їм народжували — то були
силачі, що славні від віку». Стоп! Адже архелогічна наука підтверджує артефактами існування велетнів
на землі. В інтернеті в пошуку «Исполины» є обширна інформація про існування знайдених архео-
логами гігантських  скелетів. У міфології багатьох народів під різними назвами залишилась пам’ять
про людей силачів, чи напівбогів. У греків це Геракл — син Зевса і Алкмени, що вчинив багато подви-
гів. Римляни називали його Геркулесом. Титанами називали в міфології греки богів другого покоління,
дітей Урана (неба) і Геї (землі). Українці великих і сильних людей називають велет, БОГАТИР або
КОЛОС (Бога тор, тобто Бога воїн. — Р. Н.). Місто Колоси, згадуване Апостолом Павлом в листі до
колосян, знаходилось поряд з містом Лаодокія. Це територія сьогоднішньої Туреччини.     

Слово «НАВА» у різних народів несе історичну інформацію про зв’язок людей землі з позазем-
ними духовними силами, тобто з Богом і Його Духовними силами.  

Біблійна інформація в книзі Буття гл. 2:10 підтверджує зв’язок Землі з Всесвітом чотирма пото-
ками. Рай в цій інформації названий на географічних теренах Землі. «РАЙ» я розшифровую, як РА —
імя, Ай — Святий (Ай Вей — так звертаються євреї до Вея. — Р. Н.). Рай там, де присутній Бог. Вик-
ладені в порядку запису потоки свідчать, що кожен у відповідному часі давав початок виконання
волі Бога на допомогу землянам, що мало величезний вплив на зміни життя на Землі.                     

Всі ці потоки могли стосуватись вдосконалення людини, природнього середовища, зміни клі-
мату, зміни рослинного і тваринного світу.  

В Біблії кн. Буття гл. 6 :1–5 дається інформація, що «розпочала людина розмножуватись на землі
і їм народились дочки». Божі ангели чи архангели, взявши людських дочок за жінок, дали початок
роду «силачам», що славні від віку». Цей рід до нашого часу здрібнів. Розпізнати його можна за арій-
ським геном, який відсутній в давніших земних родах. Чи не це пояснення «славні від віку» дало
назву нащадкам — слов’яни чи слаавяни (з ла Ава, тобто з любові Святих. Ава — теж означає Отець,
або Святий. — Р. Н.)? Чи не це пояснює, звідки в нас на київщині і харківщині є назви топонімів
Богуслав (Богослав. — Р. Н.), Богодухів?

Географія розселення нового роду (Біблійна назва — Нефелимів. — Р. Н.) була на початку в районі
Араратських гір, де історією зафіксовано перше на Землі державне утворення — Урарту. Пізніше
розселення відбувалось на території Межиріччя і Іордану. Із матеріалу Вікіпедії: «Велетні (Нефе-
лими) — Біблійні велетні, діти людських дочок та ангелів, що жили в древні часи». Вони згадуються
в Біблії кн. Чис. 13:33. Вважається, що під синами Єнака малося на увазі біблійне плем’я  «велетнів»,
які звалися Рафаіми, або Авім (від слова Ава, що означає отець, або святий). 

Цей регіон в Біблії мав назви Край (Ка Рай — Духи Рая. — Р. Н.) і Ханаан (Ха Ана ан — достойних
Ана ан, чи антів, адже там є найперше поселення Кани, тобто Ка ани — Духи ани. — Р. Н.). Варту-
вало б глибше поцікавитись походженням назви і роду «караїми», тобто, КА РАЇ МИ, де КА —
ДУХИ Рая ми.

Із книги В. Н. Татіщева «История Российская» взнаємо про шлях міграції наших предків через
Балкани і тому міста з назвою Кани повторились на території Франції і на Україні — Канів. 

Шлях міграції був також «із греків у варяги» та й через Кавказ. Адже там було  князівство з адмі-
ністративним центром Тмуторокань, що підпорядковувалось Києву.   

Та і хозарський каганат повторив назву озера «Хазар», з якого витікає річка Тигр.                                                                                                                                          
Назву свою озеро одержало від назви роду, де Ха — достойні З Ар — Ор.   
Слово Нава дало можливість зрозуміти, що життя на Землі пов’язане з Творцем Неба і Землі.

Уважно вивчаючи Біблію та інші наукові джерела, ми можемо встановити праотців свого та інших
родів. На шляху міграції народу нашу історію нам можуть підказати назви топонімів, гідронімів,
давні та сучасні мапи, літописні документи древніх держав. Велику інформацію почерпнемо з наших
імен, прізвищ, із змісту слів нашої мови, з наших пісень, обрядів. Наприклад, слово «народ» за змі-
стом означає — НА РО ОТ, тобто нари Бога Отця. Наша історія є теж в історичних документах азій-
ських та європейських держав. Тільки потрібно здогадатись, як нас той чи інший автор називав і як
ми себе ідентифікували. Тільки ретельний аналіз історії всіх історичних джерел Азії, Європи, Аф-
рики дасть нам можливість зрозуміти наше місце і значимість в історії індоєвропейців, а отже, і в історії
людської цивілізації. 

Отже, НАВА — це дух, небо, гора, дах, краса, імена, прізвища, топоніми, гідроніми, корабелі,
аргонавти, архітектурний, технічний термін храму, посланець неба і це все пов’язане з НЕБОМ-
НЕВОМ, з позаземним світом, тобто з «Творцем Неба і Землі» — БОГОМ.

Читаймо, думаймо, працюймо. Пора заповнити чисті листки давньої історії нашого та інших на-
родів. Хочу завершити свою роботу словами Маркіяна Шашкевича, будителя русинів: «Споминайте,
браття милі, Славнії часи старі!... Може, спомин спосіб дасть Воскресити в новій силі Руську славу,
руську власть!».  

Роман Наконечний. Історична тайна слова «Нава»
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АНОТАЦІЯ
Досліджуються теоретичні і практичні питання порівняння міжнародного права і міжнародної мо-

ралі. У висновках відзначено, що це два вагомих культурних фактора, які якісно впливають на розвиток
міжнародних відносин через діяльність міждержавних урядових та неурядових організації, уможливлю-
ють безпечне життя людей у державі та гідне існування людей у приватному, сімейному та родинному
середовищі.

Ключові  слова: міжнародне право, міжнародна мораль, правові системи, порівняльне правознавство.
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SUMMARY
The article examines the theoretical and practical questions of comparison of international law and morality.

The findings marked  that these are two significant cultural factors that affect the qualitative development of in-
ternational relations through the activities of intergovernmental and non-governmental organizations that make
possible a decent life for citizens in the state and prosperous existence of people in the private and family spheres.

Key words: international law, international morality, legal systems, comparative law.

Проблема  побудови відносин на засадах миру і безпеки між народами і державами залишається
актуальною для сучасного правопорядку. Тому міжнародне право після закінчення Другої світової
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війни прагнуло стати правом миру, гарантією подолання війни в міжнародних відносинах. В ши-
рокому сенсі мир — це не тільки відсутність війни, але також такий стан міжнародних і внутрішньо-
державних відносин, який усуває передумови вирішення міжнародних і внутрішньодержавних
конфліктів за допомогою сили. Очевидним є те, що досягнення справжнього миру залежить від до-
статньо високого рівня політичної, правової і моральної свідомості суб’єктів міжнародного права,
їх гуманності, освіченості, культури, економічної стабільності. Ці зазначені фактори повинні стати
на перешкоді розв’язання війни як засобу вирішення міжнародних конфліктів, спорів і супереч-
ностей. Міжнародне право через дії і рішення міжнародних організацій може стати інструментом
впливу на свідомість народів та індивідів. Міжнародне право прагне миру між народами, щоб
будь-який міжнародний спір не розв’язувався силовими рішеннями і застосуванням зброї. В цьому
полягає високий моральний сенс існування міжнародного права як системи норм,  що має імпера-
тивний характер для суб’єктів міжнародного права. 

Короткий аналіз праць з визначеної тематики свідчить, що проблема взаємодії міжнародного
права і міжнародної моралі продовжує бути актуальною. Серед перших праць з визначеної тематики
радянського часу є робота Г.К. Дмитрієвої «Взаємодія міжнародної моралі і міжнародного права»,
яка визначає, що міжнародне право, сприяючи зміцненню позицій моралі, посилює її регулятивний
вплив на міжнародні відносини, з іншого боку, від ступеня відповідності міжнародного права нор-
мам моралі залежить ефективність самого права [1, c. 150]. В часи незалежності України вказані пи-
тання розглядали М.М. Антонович, В.Г. Буткевич, А.І. Дмитрієв, О.В. Задорожній, О.О. Мережко
та інші. Так, на думку В.Г. Буткевича, мораль відбиває уявлення народів про справедливе й не-
обхідне, а моральні, загальнолюдські цінності є критерієм розвитку міжнародного права. І сьогодні,
вважає вчений, міжнародна мораль повніше, ніж міжнародне право, відбиває загальнолюдське
уявлення про добро і справедливість [2, c. 34]. О.О. Мережко вважає, що прогрес міжнародного
права і міжнародної моралі полягає в тому, що права і свободи людини дедалі більше займають місце
серед держав і народів [3, c. 61]. Свою думку про сучасний стан міжнародних відносин виказали
Р. Жорітсма (RemyJorritsma, професор Маастрихського університету); Н. Кріш (NicoKrisch, профе-
сор Інституту міжнародних досліджень  Барселони); Р. Маккокводейл (RobertMcCorquodale, дирек-
тор Британського інституту міжнародного і порівняльного права); А. Пеле (AlainPellet, професор
Університету Париж X); К. Марксен (ChristianMarxsen, старший науковий співробітник Інституту
ім. Макса Планка, Німеччина); Г. Фокс (GregFox, професор Університету Вейна, Детройт); Ю. Вид-
мар (JureVidmar, співробітник Оксфордського університету) та інші.

Метою дослідження є визначення теоретико-правових аспектів порівняння і взаємодії міжна-
родного права і міжнародної моралі.

Міжнародне право і міжнародна мораль — це системи, в яких існує певний порядок,  взаємодія
і взаємозв’язок елементів. Ці системи слід розглядати як пізнавальні конструкції, які дозволяють
дослідити правову міжнародну дійсність. 

Французький дослідник Жан Тускоз визначає міжнародне право як «сукупність юридичних норм
та інституцій, які регулюють відносини у міжнародному суспільстві з метою встановлення у ньому
миру, справедливості та сприяння його розвитку» [4, с. 5]. Ми погоджуємося з тими вченими, хто
вважають, що міжнародне право є особливою, самостійною системою права, ядром якої виступають
загальновизнані принципи й норми міжнародного права, що отримали своє закріплення в міжна-
родних договорах і звичаях. Специфіка системи міжнародного права пояснюється насамперед особ-
ливостями об’єкта регулювання, його суб’єктами, соціальною сутністю, способами створення
й функціонування норм міжнародного права. Міжнародне право — це система юридичних норм,
об’єднаних в інститути й галузі, що регулюють міжнародні суспільні відносини з метою забезпе-
чення миру, прав людини і співробітництва.

Міжнародне право — це система норм договірного права між народами та державами. Міжнародні
норми застосовуються лише до тих держав, які є сторонами міжнародних договорів, конвенцій, пак-
тів і є членами міжнародних організацій. Застосування міжнародних норм можливо лише до тих дер-
жав, якщо це передбачено договором або конвенцією, тобто за конкретних умов і обставин.

Зазначимо  особливості системи міжнародного права. Вони полягають у тому, що міжнародне право
не входить до будь-якої національної системи права і не включає норми національного права. Вод-
ночас ці дві самостійні системи не існують ізольовано одна від одної. Національні правові системи
справляють вплив на нормотворення у міжнародному праві, а останнє є важливим у сучасних умовах
чинником формування національного законодавства, зокрема шляхом імплементації норм міжна-
родного права у національне законодавство. Ще одна особливість міжнародного права полягає у ха-
рактері нормотворення цієї правової системи. Встановлення взаємних права і обов’язків  суверенних
суб’єктів тут здійснюється шляхом добровільного волевиявлення при укладанні міжнародних дого-
ворів та інших угод. Це свідчить про те, що міжнародне право має узгоджувальний і координуючий
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характер. Систему міжнародного права складає об’єктивно існуюча і внутрішньо узгоджена цілісність
її елементів: загальновизнаних принципів і норм міжнародного права (договірних, звичаєвих), рішень
і рекомендаційних резолюцій міжнародних організацій, рішень міжнародних судових органів, а також
інститутів міжнародного права (міжнародного визнання, правонаступництва, міжнародної відпові-
дальності та ін.). Так, слід визнати ще одну особливість міжнародного права, яка полягає в тому, що
право не забезпечується спеціальним наддержавним механізмом примусу. У разі необхідності держави
самі колективно забезпечують підтримання міжнародного правопорядку [5, с. 669]. 

Міжнародна мораль є формою суспільної свідомості, яка відбиває узагальнене уявлення народів
про мир, справедливість, гуманність, солідарність, взаємодопомогу, належне, бажане, ідеальне та
їх високі прагнення і цілі. Моральними є загальнолюдські цінності, які є критерієм розвитку між-
народного права. Узагальненим критерієм вважають поняття добра і зла при визначенні моральних
або аморальних діянь глав держав та перших осіб урядів як відносно власного народу, так відносно
інших народів і держав.

Більшість філософів права вважають, що мораль і право беззастережно єдині за формулою Іма-
нуїла Канта: «Ніколи не стався до іншого тільки як до засобу, але лише як мети в собі» [6, с. 237].
Ця установка робить суб’єкта права моральним, а державу — правовою, у зв’язку з цим міжнародна
мораль і міжнародне право перебувають у відносинах необхідної достатності.

Гуго Гроцій (1583–1645) наголошував на застосуванні природного права в міжнародних відноси-
нах. Він був впевнений в тому, що той, «хто порушує природне право, той назавжди підриває основу
свого власного спокою у майбутньому», та стверджував, що природне право лежить «у самій природі
речей» [7].

Знаний український вчений Корецький Володимир Михайлович (1890–1984) в праці «Загальні
принципи права» в міжнародному праві» звертає увагу на те, що юристи шукали природне право
в «природі людини». Вчений посилався на Гуго Гроція, який писав, що «мати природного права
є сама природа людини» [8, с. 11]. «Природа людини такий має устрій, що людство не може бути
збереженим без суспільного життя» і відповідно до цього «природа сама встановила суспільство
з усіх націй і примусила зберігати їх» [7, с. 270]. Вважаємо, що велика думка великого мислителя дає
Україні ідею та основу про об’єднання громадян в єдину націю і прогресивний європейський народ.

На нашу думку, питання українських правових інновацій, що прагнуть інтегруватися до євро-
пейський правових цінностей, передбачає не відмову від кращих зразків правової спадщини (роз-
поділ державної влади на три гілки, поваги та дотримання прав людини, екологічна безпека),
а більшого посилення національного, звичаєвого права та європейських цінностей в законодавство
України. Тому моральна складова природного права може вплинути на зміст міжнародної моралі. 

Формування спільних духовних, соціальних, людських, національних цінностей, думаємо, об’єд-
нає людей і це крок у майбутнє України. Також знати основні принципи міжнародного права по-
трібно, тому що вони сформовані як результат загальної волі держав, практики міжнародних
організацій,  політичного досвіду світових лідерів і боротьби народів за свою незалежність. 

Тому морально-правова єдність народу і нації виявляється, на наш погляд, в такому:
1) національній ідентичності (мова, література, культура, традиції, національний одяг, звичаєве

право, символіка, традиції та інше);
2) повазі до прав, свобод інших людей, народів і держав;
3) спільній державно-правовій історії, політико-правовій культурі, державно-правовій спадщині;
4) національно-спрямованому вихованні, національній свідомості, ототожнені себе з частиною

людської цивілізації, людиною, яка має честь, гідність;
5) належному сімейно-родинному вихованні, що виявляється у формулі «Дитинство, Родина,

Культура, Освіта, Доля».
Розуміємо, що міжнародні відносини засновані на дуже крихких важелях, таких як ідеї і думки,

які мають вираження в принципах міжнародного публічного права, в словах стурбованості і зане-
покоєння з приводу трагічних подій та в разі застосування сили, спільних діях економічного харак-
теру тощо. Але ці слова і дії формують моральний дух і загальний моральний клімат у певному
суспільстві людей. Цінності взаєморозуміння і співпереживання створюють моральну основу для
міжнародної моралі. Об’єднана думка стає моральним принципом для формування політичної по-
зиції держав. Тому міжнародні договори і конвенції, які підписані сторонами без передбачення
санкцій, провокують безвідповідальних глав держав і урядів випробувати на міцність дію міжна-
родного публічного права і рішення міжнародних організацій. Найбільш впливовим фактором ут-
римання від подальшого загострення є економічні і матеріальні санкції проти держави, лідер якої
допускає злочини проти людяності. 

Все частіше можна почути, що міжнародне право перестає бути ефективним засобом регулю-
вання міжнародних відносин між державами. Причиною таких висловлювань стали події
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2014–2015 р.р. на Україні. Ці події  продовжуються, вони то стихають, то вибухають з новою силою
на сході і півдні України. 

Ми, вочевидь, не могли собі уявити і передбачити чи спрогнозувати наслідків студентських ви-
ступів у листопаді 2013 року на Майдані в центрі Києва, а також і в інших містах. Вони пов’язані
з відмовою екс-президента підписати у Вільнюсі асоційоване членство в ЄС для України. Багато
хто розраховував на підтримку міжнародного співтовариства в питаннях євроінтеграції, але є ті, хто
ніколи не був в Європі і не хоче якісного рівня життя для українців і України тому, що не мають
знань і віри. Вважаємо, що це скоріше проблема внутрішнього соціального менталітету українців
сходу і півдня. Державна ідеологія впродовж 24 років української незалежності не спромоглася і не
прагнула виховувати і сформувати національно свідому політичну, економічну, технічну, творчу
еліту держави. Постає питання: а чи не свідомо це робилося? Легше і краще маніпулювати мало сві-
домими, збіднілими і зомбованими людськими істотами, які продають свій голос на виборах за харчі
і обіцянки. І тому в час політичного зламу псевдоеліта втекла за кордон, забравши з собою частину
державного бюджету і сподівання українців на кращу долю.

Частина вчених-міжнародників вважають, що сучасне міжнародне право здає свої позиції, не
виконує свого високого призначення, закріпленого статутом ООН. Дійсно, міжнародне право не
завжди є ефективним у вирішенні міжнародних політичних конфліктів у різних точках світ. Але
ж коли проблема торкнулася українців, ми самі виявилися не на висоті, не готові були почути один
одного, голос національної єдності та об’єднатися. Є частина української спільноти, яка не змогла
розібратися в подіях, стала захищати свою землю від «ворогів» і зі страху за своє життя, розбіглись
по різні сторони фронту, вирішуючи проблему не мирними засобами, а важкою зброєю. Рядові гро-
мадяни, волонтери, взявши на свої плечі тягар державних прорахунків, стали пліч-о-пліч з військо-
вими на захист своєї Вітчизни. 

Тому є свої причини. Так, Уільям Еліот Батлер — англійський та американський компаративіст,
доктор юридичних наук, досліджуючи питання радянських правових інновацій та зарубіжні правові
системи зазначає, що спадщина радянських правових інновацій є досить значною і впливовою.
Вона стосується всіх галузей права та соціальних відносин: особи, сім’ї, робочого місця, дозвілля,
ролі держави, в тому числі державного імунітету та державної торгівлі, публічного порядку та пра-
вового примусу, взаємодії національного та міжнародного права, власне, ролі права в суспільстві.
Вчений вважає, що суспільною ціною, яку вимагали такі інновації, були як глум над особистими та
колективними правами, так і встановлення публічно-правових інститутів, що не відповідали навіть
мінімальним правам людини [9, c. 11–12].

Вважаємо, що Росія та її правова система ще зберігає тоталітарно-радянські риси впливу як на
розвиток міжнародних, соціальних відносин, так і зв’язків громадян між собою. Тому дії Росії, мож-
ливо, запрограмовані самою правовою системою, що призвело до протидії з боку держав, що вхо-
дять до великої сімки (G7).

Після анексії Криму Росією у березні 2014 року Євросоюз, Сполучені Штати та деякі інші дер-
жави ввели кілька пакетів санкцій проти РФ. Найбільш відчутні санкції введені після початку зброй-
ного конфлікту на Донбасі. Захід звинувачує Росію у тому, що вона надає військову допомогу
сепаратистам на сході України, а також бере пряму участь у конфлікті. Москва ж відкидає такі зви-
нувачення. Один із пакетів західних санкцій фактично закрив російським компаніям з державною
часткою доступ до закордонних ринків фінансування. Крім того, США та ЄС ввели персональні
санкції проти бізнесменів з найближчого оточення президента Росії В.В. Путіна [10]. Президент
США Барак Обама заявив, що Росія залишиться в ізоляції, якщо президент Росії В. Путін продов-
жуватиме порушувати міжнародне право і домовленості, направлені на зупинення конфлікту
в Україні. За словами американського президента, Росія порушує міжнародні договори, надаючи
сепаратистам на сході України важку військову зброю та оснащення [11].  

Висновки. Погляди і дії світових лідерів можна вважати як формулювання об’єднаної міжнарод-
ної думки та моральних принципів у боротьбі за панування сили права, а не права сили. Вважаємо,
щоміжнародні домовленості створюються для прогресивних і розумних людей, які прагнуть до мир-
ного вирішення спорів, замирення конфліктів, налагодження взаємовигідних політичних, еконо-
мічних, культурних, екологічних відносин. Але з часом напруження в певному регіоні загострюється
і причиною стає фактор людської природи: жадоба до влади, гроші, світовий вплив. 

Отже, міжнародне право і міжнародна мораль — це два вагомих культурних фактора, які якісно
впливають на розвиток міжнародних відносин через діяльність міждержавних урядових та неуря-
дових організації, уможливлюють гідне життя громадян  у державі та благополучне  існування людей
у приватному, сімейному та родинному середовищі. Імперативні норми міжнародного права, що
збагачені моральним змістом одночасно збагачують державно-правові системи країн. Моральна
цінність міжнародного права полягає у тому, щоб стати гарантом справедливого забезпечення як

54

Міжнародні відносини



Освіта регіону — 2015/3-4 55

інтересів держави, так і реалізації фундаментальних прав і свобод людини в кожній суверенній
країні. Залишаючись романтиком у сфері міжнародного права, маю віру і надію в дієві і ефективні
засоби міжнародного права як вияв загальної волі держав і міжнародних організацій та наднаціо-
нальних об’єднань на шляху до повернення і збереження миру.
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АНОТАЦІЯ
Проведено аналіз особливостей формування концепцій національної безпеки мусульманських країн,

який свідчить, що притаманні їм моделі національної безпеки доцільно відокремити в особливий клас,
оскільки органи влади і громадянське суспільство перебувають під впливом ісламських релігійних норм,
які у певних випадках замінюють нормативні документи у сфері  безпеки.

Ключові слова: глобалізація, національна безпека, іслам, ісламський світ, мусульманські країни,
концепції національної безпеки.
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SUMMARY
An analysis of features of forming national security conceptions of muslim countries is conducted in the article.

The analysis testifies that the inherent to these countries models of national security are expedient to separate in
the special class, because government and civil society are influenced by islam religious norms that in certain
cases replace security laws.

Key words: globalization, national security, islam, Islamic world, muslim countries,  conceptions of na-
tional security.

В епоху глобалізму стан національної безпеки будь-якої країни визначається рівнем її конкурен-
тоспроможності в різних сферах життєдіяльності у межах світового простору. Тому нерозвинені дер-
жави порівняно з провідними навіть у стабільних умовах сучасної моделі міжнародної безпеки
майже неконкурентоспроможні. Нині існує понад дві сотні країн, що входять до Світового співто-
вариства, і відповідна кількість концепцій національної безпеки, навіть у нейтральних держав.
Проте, незважаючи на велику кількість концепцій, їх можна класифікувати або типологізувати за
певними ознаками, притаманними лише  групі країн або навіть одній державі. Такі типи концепцій
національної безпеки є відповідними моделями, оскільки вони мають характерні риси моделей
(структурність, адаптивність, взаємодія з навколишнім середовищем).

Метою статті є дослідження особливостей формування моделей національної безпеки мусуль-
манських країн.

Важливою особливістю наукових підходів до проблем національної безпеки мусульманських
країн останніми роками є пріоритет у вивченні внутрішніх проблем національного рівня і дослід-
женні механізмів впливу інституцій регіональної безпеки на розв’язання регіональних конфліктів.
Водночас бракує ґрунтовних системних досліджень моделей національної безпеки мусульманських
країн, вивчення їх впливу на інституційно-організаційну складову системи регіональної та глобаль-
ної безпеки.
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Проблеми безпеки мусульманських країн в епоху глобалізації відображені у працях сучасних за-
хідних учених-фахівців: Зб. Бжезінського, Б. Девідсона, Дж. Дітмера, К. Додса, А. Етціоні, Д. Карт-
райта, С. Коена, Р. Склара, С. Фішера, К. Флінта, С. Хантінгтона, Дж. Шо та ін. Проблеми безпеки
політичних режимів в Африці та на Близькому Сході відображені у дослідженнях російських учених:
О.M. Васильєва, Ю.М. Винокурова, Б.З. Ерасова, К.С. Гаджиева, Л.В. Гевелінга, В.О. Дергачова,
Н.А. Нартова, О.M. Ушкова, Л.М. Садовської, В.В. Следзевского, Л.М. Ентіна. Систему і архітектуру
міжнародної безпеки мусульманських країн вивчають українські фахівці-міжнародники: В.М. Бебик,
П.В. Бовсунівський, В.І. Головченко, А.Г. Гольцов, М.С. Дорошко, П.М. Ігнатьєв, О.В. Коломієць,
В.В. Копійка, Р.А. Кривонос, В.П. Крижанівський, А.І. Кудряченко, С.О. Шергін та ін.

У ході проведення останніх наукових досліджень було запропоновано таку класифікацію моделей
національної безпеки за її ідеологічним спрямуванням: світового панування, регіонального лі-
дерства, ядерного стримування, колективна та нейтральна моделі [1; 2].

У свою чергу необхідно зазначити, що у межах цієї топології доречно відокремити в особливий
клас моделі національної безпеки ісламських держав, оскільки однією з їх суттєвих характерних ат-
рибутів є зорієнтованість як громадянського суспільства, так і органів влади на певні релігійні норми
Корану. 

Як відомо, іслам не створював певної церковної організації, він відразу створив державу. Згодом,
розділившись на два (сунізм і шиїзм), а потім і на три (харіджизм) напрями. Шиїти становлять
усього 10% від усіх мусульман і, в основному, компактно зосереджені в Ірані та прилеглих до нього
районах інших мусульманських держав, мають все ж деяку релігійну ієрархію у вигляді Імаму або
іншої особи із недоторканним релігійним авторитетом. Суніти розселені по усьому мусульмансь-
кому світу із різною етнокультурною основою.  Більш за те, розділення сунітів походить і з бого-
словсько-юридичних питань, що обумовлюється наявністюу них декількох богословських шкіл —
мазхабів.

Ісламський світ на сучасній геополітичній карті є одним із найнеспокійніших і найдинамічніших
регіонів планети, володіє величезними запасами нафти і газу, завдяки чому в цьому регіоні відбу-
вається інтенсивний рух світових капіталів, а також історично проходять основні транспортні ко-
мунікації, що єднають Євразійський континент, а також другою за чисельністю послідовників
світовою релігією, які становлять більшість населення у півсотні країн світу, становлячи п’яту ча-
стину жителів планети.Так званий мусульманський Схід залучає до себе не тільки давні центри му-
сульманської культури — країни Близького Сходу і Перської затоки, — але й певні країни Азії
і Азійсько-Тихоокеанського регіону, в яких значне місце відведено ісламу як фактору суспільного
життя, проте через власне різноманіття мусульманський світ не став єдиним центром сили, хоча
у сфері зовнішньої політики багато мусульманських держав намагаються активізувати релігійні мо-
тиви, закріпити за коаліцією одновірців особливий політичний статус міжнародного актора [4–7].

Відмінності у політичних системах, політичній культурі, різні рівні  значущості ролі релігії в сус-
пільстві (від панування шаріату до панування ліберальних норм західного зразка) обумовлюють до-
сить глибокі суперечності між самими країнами ісламського світу.  Суперечки за регіональне
лідерство, невирішеність деяких міждержавних проблем виливаються у конфлікти між ісламськими
державами, спалахуючи час від часу. Надзвичайне різноманіття етнічних груп, що населяють му-
сульманські країни також не сприяє мирному врегулюванню деяких спірних питань між ними. Різ-
ними є і ролі, які відіграють різні мусульманські держави в системі міжнародного розподілу праці,
капіталу, різним є і їх місце у світових глобальних процесах. Глибокі структурні диспропорції му-
сульманського світу доповнюють картину його строкатості.  Проте у світі спостерігається тенденція
означати ісламський світ як єдиний, колективний суб’єкт міжнародних відносин. 

Базисом ісламського світу виступає Ближній і Середній Схід, де величезні запаси нафти і газу
дозволяють процвітати таким державам, як Кувейт, Об’єднані Арабські Емірати, Катар, Саудівська
Аравія. Поряд з цим в інших країнах мільйони мусульман майже жебракують. У свою чергу країни-
члени ОПЕК, в якій домінують арабські держави, значною мірою контролюють глобалізований
світовий ринок нафти, проте навіть заможніші з них поступаються економічним розвитком інду-
стріально розвиненим державам Євросоюзу. Аналітики ООН підрахували, що сукупний ВВП
22 арабських нафтових країн не перевищує ВВП Іспанії, при цьому 40% арабів неграмотні і тільки
1,6% з них мають доступ до Інтернету [7–10].

Це відбувається як внаслідок певних особливостей колоніального минулого і його впливу на
історичний розвиток країн регіону, так і завдяки різноманіттю самого  мусульманського світу. На-
приклад, суніти, становлячи близько 90% усього мусульманського населення, не лише представ-
ляють різні в етнокультурному плані народи, але і розділені за богословським принципом і фактично
мають декілька географічних центрів сили. До того ж існує певне розділення мусульманських країн
за глибиною, так би мовити, ісламізації правового, економічного, громадянського життя, тобто від
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країн, де повністю панують закони шаріату (Афганістан), до країн, де іслам відокремлений від дер-
жави та існує громадянське суспільство західного зразка (Туреччина, Індонезія).

Так, Єгипет, який за часів Мухаммеда Алі був найбільш могутньою і економічно розвиненою краї-
ною ісламу, у другій половині XIX ст. пережив банкрутство як наслідок надмірного економічного на-
пруження, що підтримувало могутність держави. Цим одразу скористалася Великобританія, різко
посиливши власні позиції в цій країні, внаслідок стратегічно важливого інтересу Лондона до Суецького
каналу. Незабаром англійці навіть ввели до Єгипту регулярні війська, які надовго там залишилися,
проте справжньою колонією Каїр не став, бо формально він був частиною Османської імперії.

Єгипетський варіант національної безпеки певним чином можна вважати оптимальним з точки
зору розвитку країни, яка прилаштовується до змін зовнішніх та внутрішніх загроз. Однак з коло-
нізацією британці сприяли розвитку країни, модернізуючи економічно неефективну державну еко-
номіку в ринкову, використовуючи європейських колоністів не тільки як підприємців, але й як
переважну більшість зайнятих на виробництві працівників.

Колонізація Єгипту супроводжувалася його європеїзацією і швидкою модернізацією у сфері по-
літичних інститутів, освіти і культури, міського будівництва і побуту. Проте, незважаючи на жорст-
кий опір, традиційні інститути поступово здавали свої позиції європеїзованим нормам суспільного
життя. Разом з тим сподівання на внутрішню трансформацію та пристосування внутрішньої струк-
тури до змінених обставин не виправдали себе.

Деколонізація Єгипту та націоналізація Суецького каналу створили новітні загрози національній
безпеці Каїра. Домінантними стають процеси одержавлення економіки з обмеженням приватно-
підприємницької діяльності, посиленням ролі держави і органів влади у житті країни та суспільства.
Цьому сприяли численні групи ісламських фундаменталістів, які виступали проти перетворень, не
втрачаючи свій вплив навіть у новому тисячолітті [5–10].

Незважаючи на те, що розвиток Туреччини був близький до єгипетського і Анкара також трива-
лий час перебувала під тиском цивілізаційних європейських стандартів, пройшовши діалектичну
низку реформ і радикальних перетворень, нині має поряд з сильним державним сектором досить
розвинуту приватнопідприємницьку діяльність в економіці. Разом з тим внаслідок здійснених пе-
ретворень у Туреччині набули поширення правові норми громадянського суспільства, як ні в одній
з інших мусульманських держав. Імперативом є те, що іслам як релігія була відокремлена від дер-
жави, ставши приватною справою громадян, хоча нині повертає деякі втрачені позиції [7–10].

У новому тисячолітті Турецька Республіка — дієвий член НАТО, значима євразійська країна, по-
літика якої має у своєму розпорядженні величезний потенціал, що значно впливає на розвиток
подій на Балканах, Ближньому й Середньому Сході, Кавказі та у Центральній Азії. Більшість фа-
хівців-міжнародників вбачають Республіку посередником між мусульманською і християнською
цивілізаціями, а Сполучені Штати сприймають Туреччину одним із провідних акторів щодо втілення
плану демократизації Північної Африки та Близького Сходу.

У Туреччині існує сформована система національної безпеки і прийняття нормативних докумен-
тів країни у сфері національної безпеки. Так, у турецькій концепції національної безпеки основними
імперативами є питання зовнішньої та оборонної політики, її відносини з країнами-сусідами, про-
відними світовими державами, ролі країни у структурі НАТО. Проте у новому тисячолітті з активі-
зацією зусиль Анкари щодо членства в Євросоюзі й пов’язаних з ним реформ керування державою,
зменшенням ролі військових структур в її суспільно-політичному житті, спостерігаються певні
трансформації у процесі прийняття рішень і концептуальних нормативних документів у сфері на-
ціональної безпеки [11].

Іран, поряд з Туреччиною та Єгиптом, є великою ісламською державою з великим населенням,
давніми культурними традиціями, з чималими політичними амбіціями, проте відрізняється від
інших мусульманських країн передусім тим, що тут панує найактивніший сектантський шиїтський
іслам. Вплив шиїзму на суспільство є досить дихотомічним: з одного боку, він десакралізує владу,
послаблюючи органи влади та управління, політичну систему і могутність країни, з іншого боку, це
послаблення компенсується рушійними соціальними силами, що інтегрують шиїтське населення
країни, очолюване енергійним духовенством.

Імперативами іранського соціуму є войовниче шиїтське духовенство, консерватизм громадянсь-
кого суспільства, загрозливі позиції ісламу. Слабкість влади, нездатної послідовно і успішно про-
водити дієві реформи, об’єктивно посилює могутність ісламу. Зазначене призводить до потужності
ісламської традиції в її шиїтському варіанті, войовничості духовенства і послаблення формування
нових соціальних, економічних і політичних рухів у державі. Нині Тегеран — один зі світових лідерів
антизахідної коаліції фундаменталістського ісламу [8–10; 12; 13].

До окремої групи належать країни Перської затоки, багаті нафтовими ресурсами, чи не найбільш
відсталі в минулому, ці країни після деколонізації розвивалися прискореними темпами за рахунок
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економічних проектів, спрямованих насамперед на розробку вуглеводнів, організацію видобутку
та первинної переробки нафти. Приток нафтових коштів забезпечив і швидкий розвиток інфра-
структури, існують грандіозні проекти сучасної системи освіти, підготовки кадрів і т. п. Такий роз-
виток подій дозволяє цим країнам традиційно спиратися на країни заходу та використовувати їхню
допомогу у зміцненні власної безпеки. До того ж необхідно зазначити, що і захід вельми зацікавле-
ний у мирному неконфліктному розвитку регіону та не намагається нав’язати тут протестантську
демократію. Незважаючи на значний вплив ісламських традицій, економічні зв’язки малих країн
Перської затоки, переважають бажання прибічників традиційного ісламу перетворити світ на му-
сульманську уму, принаймні доки гяури  розраховуються за енергоносії.  

З метою подолання недоліків моделей національної або регіональної безпеки у мусульманському
світі, що передбачають наявність релігійної або ідеологічної архітектури, прихильниками глобальної
безпеки була запропонована так звана універсальна модель міжнародної безпеки. 

Виходячи з тези про те, що міжнародна безпека може бути по-справжньому забезпечена тільки
на глобальному рівні, безперечний світовий лідер — Сполучені Штати Америки — за підтримкою
усього «цивілізованого людства» приступили до створення такої моделі. Оскільки це  можливе лише
у разі, коли всі країни і народи поділятимуть певний мінімум «загальнолюдських цінностей», і по-
требує виникнення глобального громадянського суспільства з єдиною системою управління, побу-
дову такої моделі розпочали на теренах так званих периферійних ісламських країн (країни Магрибу
та Західної Азії (крім тих, що мають вихід до нафтоносних промислів Перської затоки))  з пошуку
реальних цінностей, що об’єднують дві різні цивілізації, а не з нав’язування мусульманам демокра-
тичних цінностей, які виникли на основі протестантської етики і  християнських поглядів. Тобто,
з одного боку, маємо країну, де, за словами У. Міллера, релігія визначає чи не все. «Ліберальний
протестантизм і політичний лібералізм, демократична релігія і демократична форма правління, аме-
риканська система цінностей і християнська віра проникли один в одного і чинять величезну дію
один на одного»,  а з іншого — країни, де панує шаріат, заснований на нормах Корану, який визна-
ється творінням Аллаха, переданим мусульманам через пророка Мохамеда, і, таким чином, є ре-
зультатом божественного  одкровення, особливістю якого є те, що він виступає не тільки як основа
права мусульманських країн, а є вмістилищем етики, моралі, духовної мети життя вірянина та навіть
правил хорошого тону.

У результаті таких дій збройні сили коаліції розвинених країн протягом вже більше десятка років
перебувають в Іраку та Афганістані (мабуть, шукають у середньовічних країнах натяки на грома-
дянське суспільство). Бомбардування Сирії викликали неабияку проблему вже на європейському
континенті. ІГІЛ за короткий термін свого існування фактично трансформувався з терористичної
організації в невизнану теократичну державу на окупованих територіях Сирії і Іраку. У новостворе-
ної «держави» існує   політична система на чолі з халіфом, судова влада на основі шаріату і тіньова
економіка сировинного характеру. Нині керівництво ІГІЛ сприймає європейські країни як супро-
тивників на війні за контроль над нафтовими родовищами.

Таким чином, аналіз особливостей формування концепцій національної безпеки мусульманських
країн свідчить про те, що їх моделі доцільно відокремити в особливий клас, оскільки органи влади
і громадянське суспільство більшості наведених країн, за винятком Туреччини та пострадянських
країн, перебувають під впливом ісламських релігійних норм, які у певних випадках замінюють нор-
мативні документи у сфері національної безпеки.

В подальших наукових розвідках доречно дослідити особливості формування моделей національ-
ної безпеки таких мусульманських країн: Єгипту, Саудівської Аравії та Сирії, Азербайджану та Ка-
захстану, Індонезії та Малайзії, а також їх вплив на систему регіональної безпеки на різних
континентах світу.
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АНОТАЦІЯ
Розглянуто становлення галузі «Соціальні комунікації», яка була створена в Україні в 2006 році, ана-

лізуються ключові особливості соціальнокомунікаційного підходу, який домінує в наукових дослідженнях,
систематизуються наукові проблеми, що на сьогодні вже вирішені в сучасних дослідженнях, а також ті
завдання, що стануть предметом наукового аналізу в найближчому майбутньому. Дослідження проведене
на матеріалі захищених дисертацій зі спеціальності 27.00.06. «Прикладні соціально-комунікаційні тех-
нології» за період з 2008 по 2015 роки. У статті узагальнено та типологізовано основні наукові резуль-
тати, виявлено тенденції і важливі пріоритети дослідників, запропоновано механізми оптимізації
наукових підходів та методології досліджень в прикладних соціально-комунікаційних технологій. 

Ключові слова: соціальні комунікації, перспективи розвитку соціальнокомунікаційних дослід-
жень, прикладні соціально-комунікаційні технології.   
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SUMMARY
The article deals with formation of the discipline «Social Communication» created in Ukraine in 2006,

analyzes the features of social communicational approach that dominates in the scientific researches, sys-
tematizes the scientific problems which have been already solved in the current researches and those ones
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which will be the subject of scientific analysis in the near future.The survey was conducted on the material
of the theses defended on specialty 27.00.06 — «Тhe applied social and communicational technologies» for
the period from 2008 to 2015. The article summarizes and stratifies the main scientific results, reveals the
tendencies and important research priorities, proposes the mechanisms of optimizing the scientific ap-
proaches and methodologies of research in the applied social and communicational technologies.

Key words: social communication, development prospects, social communicational researches, applied
social and communicational technologies.

Відлік розвитку науки про соціальні комунікації не можна починати від офіційної дати її засну-
вання — виходу Постанови Кабінету Міністрів України № 1718 від 13 грудня 2006 року, якою було
створено нову наукову галузь [22]. Попередні  дослідження українського журналістикознавства вже
давно вийшли за межі суто журналістикознавчих студій у площині філологічного підходу, а сама
постанова стала регулятивним чинником, що формалізував реальну картину наукового бачення
функціонування медіа в соціумі.

З іншого боку, з появою нової наукової галузі 27.00.00 «Соціальні комунікації» з’явилися нові
для наукового дискурсу спеціальності, які передбачали включення у сферу наукового пошуку шир-
шого кола об’єктів дослідження, залучення нових теоретичних моделей, які наближали українську
науку до соціоцентричного розуміння медіадіяльності. 

На початках свого становлення спеціальність 27.00.06 «Прикладні соціально-комунікаційні тех-
нології» науковцями трактувалася як середовище для кваліфікації результатів у сфері реклами та
зв’язків з громадськістю, адже ці технології були, по-перше, мало дослідженими, а по-друге, активно
впливали на соціальну картину світу, часто моделюючи світосприймання соціальних груп та й сус-
пільства в цілому.

Водночас, відзначимо, що сама спеціальність передбачала широку палітру досліджень, які б роз-
кривали всю складну структуру продукування та застосування технологій комунікації, насамперед,
тими суб’єктами медійної діяльності, для яких комунікаційна функція не є головною, визначальною
виробничою функцією.

У паспорті спеціальності відображена її наукова формула: «Галузь науки, яка вивчає історію, тео-
рію, методологію, організацію, становлення прикладних комунікаційних технологій у системі со-
ціальної діяльності (в науці, політиці, виробництві, культурі, освіті тощо)» [20, с. 8], як бачимо,
об’єктом дослідження мали б стати структури та процеси, для яких комунікація передусім — тех-
нологія реалізації інших, не комунікаційних функцій. Водночас і для науки, і для політики, і ви-
робництва комунікаційні складові значимі і важливі, але ми б назвали комунікаційну функцію тут —
вторинною, не спрямованою на безпосередню успішність розвитку названих сфер діяльності. Зро-
зуміло, що в умовах становлення інформаційного суспільства ця вторинність розмивається, і поряд
з реальним (матеріальним) образом виробничого продукту існує також його інформаційний образ,
який може бути набагато яскравішим і привабливішим для кінцевого споживача. Але це не відміняє
функціонального спрямування виробництва породжувати матеріальні об’єкти. Таким чином, при-
кладні соціально-комунікаційні технології спрямовуються на виявлення технологічного комуніка-
ційного ланцюжка, який визначає способи позиціювання результатів діяльності в інформаційному
середовищі, просторі, світі. 

З цієї позиції важливим висновком аналізу мало б стати розуміння того, що наукове осмислення
проблем використання комунікаційних технологій для вирішення прикладних завдань повинне
чітко виявляти технологічність комунікаційних практик, а з огляду на використання соціальноко-
мунікаційного підходу — показувати соціальну значущість та ефективність або ж потенціал соці-
ального впливу таких технологій. 

Актуальність нашого дослідження зумовлюється неоднозначністю розуміння класифікаційних
характеристик соціальнокомунікаційного підходу та змістових параметрів дослідження в спеці-
альності «Прикладні соціально-комунікаційні технології». Не менш важливо окреслити пер -
спективні напрямки досліджень з огляду на 7 років активної наукової роботи. Перед нами стоїть
завдання систематизувати здобуті результати, виявити ті наукові об’єкти, які вивчені недостатньо,
або й взагалі залишилися поза увагою науковців. Відзначимо, що виконання цього завдання не
може бути вичерпане однією статтею, але певні важливі спостереження, підсумок кількарічних до-
сліджень можуть бути показовими і цікавими для широкого кола науковців.

Об’єктом нашого аналізу стали захищені докторські та кандидатські дисертації зі спеціальності
«Прикладні соціально-комунікаційні технології» від початку роботи першої спеціалізованої вченої
ради у березні 2008 року (перші захисти дисертацій — вересень 2008 р.) до кінця 2015 року, коли,
у зв’язку з уведенням з ініціативи Міністерства освіти і науки України нового переліку спеціальностей
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[23] почалися процеси реформування структури підготовки фахівців з вищою освітою, в тому числі
й майбутніх докторів філософії. Емпірична база дослідження охоплює не тільки дисертації та авторе-
ферати, але й наукові статті, монографії згадуваних у статті вчених, однак з метою зручності для читачів
ми посилатимемося на автореферати дисертацій, як найбільш відкриті та доступні джерела для шир-
шого уявлення про отримані здобутки. Крім того, за самою логікою наукової атестації, автореферат
є кінцевим науковим продуктом, який відповідно до чинних нормативних актів повинен відображати
основні результати. Ця логіка передбачає такі етапи: проведення дослідження, відображення його ре-
зультатів у статтях, монографіях, підготовка тексту докторської чи кандидатської дисертації і вже
потім, після рішення комісії спеціалізованої ради готується автореферат, який спочатку схвалює та
ж комісія спецради, потім — науковий керівник, потім, принаймні в Київському національному уні-
верситеті імені Тараса Шевченка, до друку допускає вчений секретар університету. Акцент саме на
цьому університетові зумовлений не місцем роботи автора статті, а тим, що саме тут було захищено
практично всі (крім однієї) кандидатські та всі докторські дисертації із спеціальності 27.00.06.

Таким чином, за вказаний період ми можемо назвати 2 докторські дисертації Любові Хавкіної та
Дмитра Олтаржевського, а також — 37 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.
Відзначимо, що повний перелік захищених дисертацій розмішено на сторінці «Спеціалізовані вчені
ради» на сторінці науково-методичної комісії з журналістики та інформації Міністерства освіти
і науки України [14]. Перелік створювався впродовж кількох років силами членів науково-методич-
ної комісії, секретарів спеціалізованих рад, студентів магістерських програм, науковців, в тому числі
й у процесі проведення емпіричних етапів цього дослідження.

Типологічний аналіз завершених досліджень, які отримали на сьогодні наукову кваліфікацію,
дає підстави виділити 5 груп наукових праць. До першої, найбільшої групи ми віднесли роботи,
об’єктом яких є зв’язки з громадськістю, зокрема, окремі технології формування іміджу, його по-
зиціювання та розвиток. Ця група включає праці 12 авторів (тут і далі подаємо перелік за часом за-
хисту дисертацій від 2008 року): Олена Садовник, Алла Бахметьєва, Катерина Кириченко,
Олександр Курбан, Анастасія Павленко, Світлана Кулик, Вікторія Долюк, Марія Зубарєва, Ольга
Гусак, Ольга Володченко, Юлія Шафаренко, Маргарита Нетреба [14]. Тут варто зробити примітку,
що в межах спеціальності «Прикладні соціально-комунікаційні технології» докторської дисертації
з піару не захищалося, водночас, варто згадати дослідження Віти Брезенко «Наукове осмислення
феномену PR як соціальнокомунікаційної діяльності в Україні», яка була захищена за спеціальністю
«Теорія та історія соціальних комунікацій», і яка є по суті феноменологічним дослідженням зв’язків
з громадськістю в системі наук про соціальні комунікації [6].

До другої групи нами віднесені дослідження, об’єктом яких є реклама, насамперед феномено-
логічні дослідження реклами та її окремі функції, а також значущі стратегії. Це роботи 10 авторів,
в тому числі й одна докторська дисертація — Любові Хавкіної, отже, перелік авторів: Сергій Со-
ловйов, Наталія Фурманкевич, Анжела Лященко, Наталія Ковтун, Ольга Пожпружнікова, Айше
Платонова, Ірина Мудра, Мар’яна Кіца, Олександра Андрєєва [14]. Реклама тут постає як техно-
логія створення інформаційного образу товару, виявляються закономірності функціонування
реклами, моделюються рекламні стратегії та виробляються рекомендації щодо оптимізації комуні-
каційних процесів в рекламуванні товарів і послуг.

Третя, не надто численна група — 5 праць, об’єднує дослідження, автори яких за об’єкт обрали
технології та інструменти. Тут ми можемо назвати докторську дисертацію Дмитра Олтаржевського
та 4 кандидатські дисертації, авторами яких є: Вікторія Бабенко (перша захищена дисертація зі спе-
ціальності 27.00.06), Анна Шевченко, Наталія Островська та Анна Баранецька [14]. В цій групі важ-
ливим результатом досліджень є кваліфікація технологічності комунікаційної діяльності, виявлення
технологічних ланцюжків, алгоритмів реалізації технологій, значна увага приділяється умовам ефек-
тивності технологій, розробці рекомендацій різних рівнів впровадження.

Четверта група кількісно найменша, і містить всього три дослідження. Підставою для виділення
цієї групи є об’єкт вивчення, а саме: вплив як категорія комунікаційної діяльності. Одразу акцен-
туємо, що і попередньо названі роботи і ті, що будуть згадані нижче теж певною мірою залучають
аналіз впливогенності комунікаційної діяльності, однак роботи цієї групи  визначають вплив як ос-
новний об’єкт дослідження. Автори: Тетяна Пшенична, Ганна Цуканова, Яна Гаврилова [14]. 

Остання, п’ята група названа досить умовно групою інновацій, вона містить 9 досліджень, які
не можна вкласти в межі попередніх категорій, і які хоч і відповідають паспорту спеціальності, все
ж складно об’єднати в інші групи, більш значущі категоріально. Як правило, це роботи, що відкри-
вають нові напрями досліджень у межах спеціальності, ту площину наукового пошуку, яка поки не
зреалізувалася повно, однак саме такі дослідження є перспективними з огляду на розвиток наукової
галузі, інформаційної індустрії, ускладнення соціальнокомунікаційного середовища, розвитку за-
собів і форм комунікації: від соціальних мереж і сервісів до інтерактивних додатків і баз даних. Це
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роботи: Вікторії Золяк, Ігоря Балинського, Ольги Микитів, Юлії Паливоди, Олександри Чувакової,
Світлани Кость, Ігоря Парфенюка, Олексія Сищука, Ольги Дженжебір [14].

Кожна з названих груп досліджень передбачає не тільки окремий об’єкт, але й різний дослід-
ницький інструментарій, методологічну основу, різні формати результативності. Розглянути ці до-
слідження в межах однієї статті неможливо, але окремі закономірності, виявлені в процесі аналізу
ми можемо експлікувати. Насамперед, це стосується аналізу робіт з огляду на формулу і паспорт
спеціальності, їх змістових та висновкових складників.

Дослідження першої групи, об’єктом яких комунікаційна діяльність у сфері зв’язків з громадсь-
кістю досить неоднорідні. Цікаво, що у 2015 році не було захищено жодної дисертації в межах ви-
ділених критеріїв, а загалом пік досліджень припадає на 2012 рік — 6 досліджень, 3 роботи захищені
у 2010 році, дві у 2014 і одна  у 2011 роках. 

Першим дослідженням цієї групи була дисертація Олени Садовник, в якій розкривалися акту-
альний на той час стан і особливості  іміджу українського спорту, джерелами дослідження було
обрано матеріали преси та інтернет-медіа, авторка наголосила на суто інституціональних проблемах
розвитку іміджу, окреслила перспективи його формування [25]. Робота Алли Бахметьєвої була при-
свячена особливостям формування іміджу вищого навчального закладу, з огляду на роботу в струк-
турі відділу зв’язків з громадськістю Дніпропетровського національного університету імені Олеся
Гончара, авторка зібрала і узагальнила багатющий емпіричний матеріал, на основі якого збудувала
типову модель формування іміджу ВНЗ [5]. Досить цікавою і актуальною роботою стало дослід-
ження Катерини Кириченко, в якому авторка розмежувала типи кольорового піару і спробувала
проникнути в суть такого явища як «чорний піар». Важливим результатом став висновок про те, що
засоби, за допомогою яких здійснюються зв’язки з громадськістю, не є визначальним чинником
маніпуляції, тут більше важить мета та настанова комуніканта, зрозуміло, що були кваліфіковані
й прийоми та форми недопустимі в демократичному комунікаційному середовищі. [9]. 

Своєрідним напрямом у розвитку спеціальності стала робота Світлани Кулик [11], у якій вперше
було використано іноземну джерельну базу, що аналізувалася на основі прийнятих в українській науці
методів та інструментів. Відзначимо, що подібні дослідження були пізніше захищені в різних спеці-
альностях галузі, наприклад, можемо назвати роботи Ганни Рудницької [24 ] та  Юрія  Мельника [13].

Також варто відзначити роботу Юлії Шафаренко [29], яка спрямована на формалізацію аналі-
тичних процедур у системі діяльності publicrelations, відзначимо, що до питання досліджень для ді-
яльності служб зв’язків з громадськістю ще раніше звернувся Олександр Курбан [12], дисертація та
видана вслід за нею монографія якого й досі активно використовуються в навчальному процесі й час
від часу цитуються науковцями. Ще один акцент зробимо на дослідженні Маргарити Нетреби, яка
визначила форми діяльності піар-структур в умовах інформаційної війни та чітко формалізувала
роль прес-служби, акцентуючи, що в умовах інформаційної війни «прес-служба перетворюється на
локальний інформаційний центр, що забезпечує максимальну інформованість банку про суть
і справжній масштаб ситуації. Це дозволить прес-центру стати домінуючим джерелом уже відфільт-
рованої та захищеної інформації. У зв’язку з цим у дослідженні пропонується ввести до штату прес-
служби нову посаду — спеціаліста з інформаційних війн, а також оновити перелік конкретних
завдань, прав та обов’язків в посадовій інструкції» [15, с. 12].

Підсумовуючи, відзначимо, що й інші дослідження, детальніше не згадані вище, мають важливе
значення для розвитку спеціальності і галузі в цілому, їх автори продовжують науковий пошук, фор-
муючи нові пріоритети та експлікуючи результати, значимі для науки, медійної освіти у вищих на-
вчальних закладах, для практиків медіадіяльності.

Аналіз досліджень другої групи свідчить, що уваги до реклами, рекламних технологій була вла-
стива авторам більш рівномірно: у 2010 році захищено 3 дисертації, у 2013 та 2014 роках — по 2,
а у 2008, 2011 і 2015 роках — по одній. Насамеперд звернемося до роботи Любові Хавкіної, яка «при-
свячена дослідженню рекламного міфу з позицій соціальної комунікації, осмисленню української
реклами як результату новітньої міфотворчості, виявленню шляхів творення, концептуальних ком-
понентів і особливостей функціонування українського рекламного міфу» [28, с. 32]. Авторка, ви-
ходячи з специфічної методології дослідження розробила «теоретико-методологічні засади аналізу
рекламної міфотворчості» [28, с. 32], дослідила «задіяний у рекламі міфопороджувальний інстру-
ментарій і його здатності до оприявнення структурно-семантичних компонентів рекламного міфу»
[28, с. 32]. Відзначимо, що дисертаційне дослідження та подальші роботи Л. Хавкіної сьогодні вхо-
дять до переліку основних джерел багатьох навчальних програм спеціальності «Реклама і зв’язки
з громадськістю». 

Першим дослідження реклами, що набуло наукової кваліфікації у спеціалізованій вченій раді,
стала дисертація Сергія Соловйова [27], який визначив особливості використання реклами в галузі
науки і техніки, розробив оптимізації щодо підготовки рекламної продукції для наукових потреб.

64

Теорія та історія соціальних комунікацій



Освіта регіону — 2015/3-4 65

Варто також відзначити дослідження Ольги Подпружнікової, яка аналізуючи функціональний
аспект реклами і зокрема використання рекламних персонажів, наголосила, що «за їх допомогою
здатні реалізуватися такі важливі функції реклами, як інформативна, розважальна (поетична), апе-
лятивна, референтивна, персуазивна тощо. У межах рекламного ролика персонаж може виступати
носієм бажаних для рекламодавця якостей, атрибутів, ставати інструментом привертання уваги ре-
ципієнта, уособлювати рекламований товар, відігравати центральну роль у процесі створення за-
гального настрою, виконувати стилетворчу функцію» [21, с. 10].

Цікавий напрям досліджень рекламного дискурсу представляють роботи Олександри Анрдєєвої
[1] та Мар’яни Кіци [10]: перша дослідила структурно-функціональні характеристики шокової рек-
лами, друга авторка — виявила особливості недобросовісної реклами у газетній періодиці. Такі до-
слідження свідчать про потребу правового регулювання рекламної діяльності, а також про
необхідність продукування фаховим середовищем етичних норм та професійних стандартів діяль-
ності. Відзначимо, що в межах наукової галузі захищено докторську дисертацію Наталею Грицютою
про етичні принципи рекламної діяльності, щоправда робота кваліфікувалася в спеціальності «Тео-
рія та історія соціальних комунікацій» [7].

Узагальнюючи спостереження над дослідженнями другої групи, відзначимо увагу авторів до
використання реклами в технологічному розумінні комунікації, спрямованість результатів на вклю-
чення в науковий обіг нових термінологічних моделей, інструментів, формалізацію та структуру-
вання рекламного дискурсу.

Нечисленні дослідження третьої і четвертої груп, а також різнорідність тематики робіт п’ятої
групи визначають недоцільність аналізу періодичності цих праць. Серед робіт третьої групи
найбільш вагомою є робота Дмитра Олтаржевського, який розглядає корпоративні видання як ін-
струмент здійснення інформаційної політики в межах локальних соціальних, груп виробничого се-
редовища тощо. Автор доводить, що «фірмові медіа є прямим спеціалізованим каналом комунікації,
через який повідомлення поширюються на певну вузьку професійну, виробничу, бізнесову частину
соціуму. Така діяльність, поза сумнівами, містить усі ознаки масової комунікації, зокрема обмін ін-
формацією суспільного змісту і ваги. Водночас корпоративні ЗМІ — це розгалужена медіасистема,
яка функціонує в єдиному просторі та співіснує паралельно із традиційною пресою» [16, с. 23]. Під-
хід автора передбачає вивчення ефективності корпоративних медіа як комунікаційного інструменту,
що у підсумку вилилося у створення власної моделі «оцінювання соціокомунікативної ефективності
внутрішньофірмових ЗМІ» [16, с. 26].  Як підсумок, автор доходить висновку про те, що «нинішній
стан корпоративних медіа вимагає ще більш глибокого та комплексного їх вивчення, з’ясування
концептуальних підходів, узагальнення бази наявних знань у галузі журналістики, реклами, PR,
а також доповнення наукових уявлень з метою створення цілісної картини проблем, пов’язаних
з оптимізацією функціонування цього різновиду ЗМІ. Тільки за таких умов внутрішньофірмову пе-
ріодику можна активніше використовувати в інтересах розвитку бізнесу, залучати не лише до про-
цесів виробництва матеріальних благ, а й гармонізації стосунків бізнесу та соціуму, встановлення
зв’язків між кожною окремою особистістю, організацією, в якій вона працює, та суспільством». [16,
с. 26–27]. Робота Дмитра Олтаржевського стала не тільки значимим науковим результатом, але й ви-
кликала зацікавлення з боку фахового середовища, що є знаковою характеристикою цінності до-
слідження.

Інструментарій як елемент комунікаційної технології розглядається також у роботах Вікторії Ба-
бенко (семіотичний підхід до аналізу телевізійних продуктів [2]) та Анни Шевченко — тут як ін-
струмент досліджено телевізійний репортаж як жанр [30]. 

Інші два дослідження присвячені технологічним параметрам комунікаційної діяльності. Так, На-
талія Островська виявила два типи системи соціальнокомунікаційних технологій українських те-
левізійних політичних ток-шоу: це форматні технології і технології учасників. Перевагою її
дослідження є наукова кваліфікація виділеної авторкої типології: «Серед форматних технологій
визначено: маніпуляції соціологічними даними, встановлення порядку денного, маніпуляцію з те-
мами; СКТ, пов’язані з можливістю вибирати учасників, маніпуляції ведучих. Технології інформа-
ційного охоплення та іміджеві технології містять значну кількість прийомів і технік, частину з яких
розглянуто серед форматних СКТ, частину — серед технологій учасників. Серед іміджевих техно-
логій виокремлено СКТ іміджбілдингу і трешіміджу. Значним є перелік методів і прийомів пропа-
ганди, використовуваних учасниками програм. До СКТ учасників належать також технологія
інформаційного протистояння-боротьби (інформаційні війни), використання міфологем, «чорна
риторика» [17, с. 11]. 

У дисертації Анни Баранецької [4] проаналізовано реакції аудиторії на емоціогенну структуру
повідомлення, перевагою роботи є широка палітра досліджень аудиторії медіа, як наслідок — пере-
конливість висновків та обґрунтованість рекомендацій.

Віталій Корнєєв. Перспективні напрями наукового розвитку галузі «Соціальні комунікації»



Четверту групу досліджень становлять роботи, де об’єктом виступає вплив. Відзначимо, що тема
впливу загалом цікава й проблематична для соціальних комунікацій, причина цього в забезпечені
валідності досліджень, адже будь-які авторські теорії та моделі повинні ґрунтуватися на залученні
широкого кола соціологічних методів, що, як правило, не під силу окремому досліднику. Тому ро-
боти цієї групи спрямовуються на визначення потенціалу впливу, впливогенності досліджуваних
об’єктів в межах наперед визначених умов або ж стратегій. Стверджуючи необхідність і важливість
таких результатів, наголосимо, що вивчення реалізації впливогенності будь-яких потенційно значу-
щих чинників як технології — справа майбутнього, принаймні це завдання для окремих наукових
інституцій, тоді як теоретичні моделі розкриття впливогенного потенціалу таких чинників можуть
виявлятися і в окремих роботах.

Праці дослідників, що були віднесені нами до п’ятої групи, зосереджені на вивченні формування
і розвитку комунікаційного середовища, чи принаймні безпосередньо дотичні до цього контексту.
Зокрема робота Ігоря Балинського [3] визначає місце українських політичних комунікацій у світо-
вому інформаційному просторі, Юлія Паливода — визначає особливості ролі автора і редактора
у формуванні ефективного комунікаційного середовища [18], Ігор Парфенюк оновлює розуміння
інформаційних воєн у межах актуального для першої половини 2013 року соціального кон-
тексту[19], Олексій Сищук розкриває особливості комунікаційної моделі, яку реалізує український
політикум, зокрема центральні органи виконавчої [26]. Цікавим є дослідження Ольги Дженжебір,
яка системно дослідила локальне комунікаційне середовище і вибудувала його типову модель та
простежила як ця модель реалізується в різних містах — супутниках Києва [8]. Відзначимо, що всі
названі дослідження відповідають позиції паспорта спеціальності «Соціальне проектування кому-
нікаційної дійсності, реалізація соціально-технологічних програм». На сьогодні такі напрями
є вкрай актуальними, особливо з огляду на некерованість структури інформаційного простору зу-
мовлену розвитком соціальних мереж і прагненням сказати б «повальної медіатизації» соціуму через
соціальні сервіси та мережі. Наш аналіз дає підстави для висновку про те, що медіагалузі сьогодні
важливі дослідження, спрямовані на вивчення технологій створення, позиціювання та розвитку
нових сегментів медіаринку, від окремих продуктів до інфраструктурних систем. 

Як підсумок наголосимо, що накреслена в статті палітра соціальнокомунікаційних досліджень
у межах спеціальності «Прикладні соціально-комунікаційні технології» розкриває і потенціал спеці-
альності, і проблеми її розвитку. До останніх насамперед варто віднести відсутність чіткої методоло-
гічної бази, зосередженість науковців на фундаментальних напрямках розвитку науки замість розробки
прикладних тем (потрібних передусім фаховому середовищу) складність отримання емпіричних даних.
Щодо останнього — варто зупинитися детальніше: автору завдяки виконуваних посадових обов’язків
доводиться брати активну участь у формулюванні і затвердженні наукових тем аспірантів та докторан-
тів. При цьому обмеженням вивчення конкретних технологій та стратегій є доступ до продукованих
фаховим середовищем документів, які регламентують реалізацію цих технологій чи стратегій. Таким
чином, дослідник не може відштовхуватися від задуму медіафахівця, простежити ефективність реалі-
зації цього задуму відносно до винесених у плани маркерів, а отже, такі теми не розкриваються. Спо-
діваємося, що вирішення цих проблемних питань — справа найближчого майбутнього, а експлікований
у статті потужний науковий продукт спеціальності «Прикладні соціально-комунікаційні технології»
стане серйозною базою для нових наукових відкриттів і переконливих результатів. 
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АНОТАЦІЯ
У статті йдеться про соціальні комунікації як чинник формування комунікативного середовища,

проаналізовано соціальний концепт соціальних комунікацій, розглянуто функції соціальних комунікацій.
Глобальні технології змінюють форми комунікації, а стрімкий розвиток Інтернету вносить суттєві
зміни у сучасне інформаційно-комунікаційне середовище. Вільний обмін інформацією у суспільстві стає
важливим фактором економічного, національного та особистого розвитку. 

Інтернет є універсальним каналом комунікацій, акумулюючи можливості всіх засобів масової інфор-
мації, створюючи можливості для спілкування у новому середовищі. Інтернет ініціює зміни соціальної
структури суспільства, створюючи нові спільноти, об’єднані за новими ознаками.

Саме формування сучасного інформаційного суспільства, в якому основними об’єктами управління
стали ідеї, образи, інтелект та знання відобразилось і на комунікаційних процесах. Соціальні комунікації
як засіб існування та передавання цінностей і норм культури визначають рівень культури суспільства
та особливості функціонування суспільної сфери.

Ключові слова: інформаційне суспільство, комунікації, соціальні комунікації, знання, інформа-
ція, інтеграція, глобалізм, інтернет, комунікативне середовище. 

SOCIAL COMMUNICATIONS AS THE FACTOR 
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SUMMARY
The article describes social communications as the factor of communication sphere formation. It also analyses

social concept of social communications and presents social communications functions. Global technologies change
communication forms, and onrush of Internet puts significant changes in modern information and communication
sphere. Free exchange of information in society becomes an important factor of economic, national and personal
development.

Internet is a universal communication channel, accumulating resources of all mass media outlets, making op-
portunities for communication in any new sphere. Internet instigates changes in social structure of society, making
new communities with new general features.

In particular modern information society formation, where the main objects of management are ideas, char-
acters, intellect and knowledge, is also depicted in communication processes. 

Social communication as the method of values and cultural norms existence and transmissions determine social
cultural level and special aspects of social sphere functioning. 

Key words: information society, communication, social communications, knowledge, information, inte-
gration, globalization, communication environment.
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Постановка проблеми. Наприкінці ХХ століття людство вступило в нову стадію свого розвитку —
в епоху інформаційного суспільства з усіма його досягненнями, суперечностями та конфліктами.

Новий етап розвитку суспільства був спричинений черговою хвилею науково-технічної револю-
ції, розвитком нових інформаційних та телекомунікаційних технологій, що кардинально змінили
спосіб життя людини, виробничі відносини та методи управління, систему ціннісних орієнтацій,
стилі життєдіяльності та світосприйняття людей. Глобальний соціальний ефект цих трансформацій
викликаний, насамперед, появою світової мережі Інтернет. Інтернет знаменує початок нової ери
в ментальності людства, з домінуючою цінністю різноманітної інформації, соціальною диферен-
ціацією за принципом «наближеності до знання», симбіозом соціальної організації з інформацій-
ними технологіями [1]. 

Глобальні технології змінюють форми комунікації, а стрімкий розвиток Інтернету вносить суттєві
зміни у сучасне інформаційно-комунікаційне середовище.

Основним об’єктом людської діяльності в умовах інформаційного суспільства є обмін інфор -
мацією. Вільна циркуляція інформації у суспільстві стає важливим фактором економічного, на -
ціонального та особистого розвитку. Багатоаспектність феномену інформації, складність та
суперечність її природи, багатообразність засобів та зовнішніх проявів привертають значну увагу
представників різних наук.

Аналіз досліджень та публікацій. Значний внесок у дослідження глобальної системи та віртуальної
комунікації, вивчення ролі інформаційно-комунікаційних технологій в умовах становлення інфор-
маційного суспільства зробили А. Арсеєнко, Г. Батигін, Н. Бойко, В. Брижко, Б. Веллман, В. Гав-
ловський, В. Гвоздєв, А. Гирич, О. Голобуцький, Б. Докторов, Д. Іванов, Є. Макаренко, В. Іванов,
Г. Почепцов, Н. Костенко, Л. Верецька,  Є. Романенко, Л. Яремчук, В. Рижков, А. Яковець, О. Шев-
ченко, Н. Білоусова, О. Кучмій, М. Згуровський, В. Кашпур, Г. Рейнгольд, Н. Толстих, Т.Філіппова,
А. Шадрін, О. Шевчук, М. Лукіна,  С. Коноплицький, Ю. Краснокутська та ін.

Серед праць з проблем соціальних комунікацій особливе місце займають дослідження В. Бебика,
В. Різуна, О. Холода, Є. Тихомирової, Н. Зражевської, Л. Городенко, Н. Піпченко, Л. Верецької,
О. Курбана, К. Глубоченко, В. Алексаняна, Н. Гаврилюх, Г. Остапенко, І. Девтерова, В. Стехіної,
А. Широканової тощо.

Мета статті — визначити соціальні комунікації як чинник формування комунікативного середовища.
Завдання статті — охарактеризувати соціальні комунікації як чинник формування комунікатив-

ного суспільства, проаналізувати соціальний концепт соціальних комунікацій, розглянути функції
соціальних комунікацій.

Методи дослідження. У статті використано метод порівняння, описовий метод та метод систем-
ного аналізу.

Результати та обговорення. Новизна Інтернету як комунікаційного середовища полягає у тому,
що він дає можливість кожному індивідуальному джерелу інформації — окремій особі, організації,
корпорації — сформулювати повідомлення та запропонувати його необмеженій кількості потен-
ційних одержувачів. Об’єднання користувачів у мережі Інтернет призвело до створення якісно но-
вого соціального простору, де різними способами можлива комунікація та інтеракція партнерів, які
розділені простором,  належать до різних соціальних середовищ та систем, але здатні вступити у сто-
сунки у межах нової комунікативної системи, що склалася.

Інтернет є універсальним каналом комунікацій, акумулюючи можливості всіх засобів масової
інформації, створюючи можливості для спілкування у новому середовищі. Інтернет ініціює зміни
соціальної структури суспільства, створюючи нові спільноти, об’єднані за новими ознаками.

Саме формування сучасного інформаційного суспільства, в якому основними об’єктами управ-
ління стали ідеї, образи, інтелект та знання відобразилось і на комунікаційних процесах. Мова, як
основний засіб спілкування людей, зауважує Н. Гаврилюх, стала алгоритмізованою, відбувається
мінімізація змісту понять та їх спрощення, що призводить до значної швидкості опрацювання та
накопичення інформації, проте, одночасно, призводить до зміни змісту або повного його викрив-
лення при збереженні видимої об’єктивності [2].

Вітчизняна дослідниця Г. Остапенко стверджує, що одним із елементів системи соціальних взає-
модій є комунікація. Комунікаційні технології Інтернету, серед яких дослідники виокремлюють
електронну пошту, скайп, чати, форуми, вебінари, відеоконференції, соціальні мережі, служать для
взаємозв’язків з широкими масами населення, впливають на них чи взаємодіють з ними, інфор -
маційно захоплюють або поширюють інформаційні продукти. З’являються нові можливості
спіл кування. Більшість інформаційних ресурсів, маркетингові послуги, інформаційний бізнес, он-
лайн-спілкування переноситься у віртуально-комунікаційний простір, де, з одного боку, можна
вільно висловлювати думки, з іншого — чинити масовий вплив на користувачів, формувати сус-
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пільні відносини, що здійснюються в колі різних спільнот, об’єднань, урядових порталів і пересічних
користувачів [3].

Не можна не погодитися з думкою І. Девтерова, який зазначає, що становлення єдиного гло-
бального кібернетичного комунікативного середовища можна розглядати як необхідну стадію роз-
витку нового типу цивілізації [4].

Соціальні комунікації сучасного типу утворюють середовище, яке постійно змінюється, внаслі-
док чого відбувається руйнування старих і формування нових моделей соціальних комунікацій, що
становить суспільну проблему, від вирішення якої залежить трансформація суспільних цінностей
і становлення нової системи соціальних комунікацій в умовах глобалізації. 

Автор статті розділяє думку дослідників про те, що основною функцією соціальних комунікацій
є функція інформаційна. Зокрема, цю думку підтверджують такі вітчизняні науковці, як В. Бебик,
Є. Тихомирова [5; 6]. Соціальні комунікації як засіб існування та передавання цінностей і норм
культури визначають рівень культури суспільства та особливості функціонування суспільної сфери. 

Зокрема, І. Девтеров доводить, що одна з основних функцій соціальної комунікації полягає
в зміцненні суспільства, перетворенні його в цілісний соціальний організм, а також у підтримці та
збереженні цієї цілісності. Суспільство — гетерогенне утворення, що складається з організацій,
соціальних груп, окремих індивідів, які посідають різне положення, мають різний рівень доходів,
соціальний статус, відрізняються своїми політичними поглядами, життєвими позиціями, «але ос-
кільки вони говорять однією мовою, оскільки у них є загальні для всіх них поняття, постільки ці
класи і групи одного суспільства» [4].

Так, І. Девертов вважає соціальні комунікації провідним каналом зв’язку в кіберпросторі. Автор
виокремлює такі завдання, які  вирішують соціальні комунікації: інтеграція окремих індивідів у со-
ціальні групи і спільноти, а інтеграція спільнот — в єдину і цілісну систему суспільства; внутрішня
диференціація суспільства, складників його груп, спільнот, соціальних організацій та інститутів; ві-
докремлення та відособлення суспільства і різних груп, спільнот один від одного в процесі їхнього
спілкування і взаємодії, що призводить до глибшого усвідомлення ними своєї специфіки, до ефек-
тивнішого виконання властивих їм функцій; створення передумов і основних компонентів для під-
готовки, прийняття та здійснення управлінського рішення [4].

Різні види інформації функціонують у відповідній системі соціальних комунікації, що відображає
відмінності соціальних груп у суспільстві та забезпечує групам пересування по різних поверхах сус-
пільної структури. Соціальна мобільність передбачає не лише вертикальний, але і горизонтальний
напрям переміщення [4].

Інший підхід до розуміння соціальних комунікацій подається у дослідженні А. Широканової, де
авторка зосереджує увагу саме на використанні нових форм комунікації, що змінюють спосіб по-
ширення інформації, обговорення, рецензування, публікацію та архівування даних і результатів.
Нові форми комунікації потребують активної участі вченого в поширенні своїх праць, також не-
формального електронного інформування про хід та результати дослідження. На відміну від масової
комунікації, доводить А. Широканова, наукова комунікація розвивалась від лінійно-писемної
до гіпертекстової, що обумовило можливості побудови індивідуалізованих каналів електронної
комунікації [7].

Мережеві соціальні структури в науці об’єднують виробників наукового знання в глобальний
науковий простір, де оперують інформаційні потоки та складається «миттєвий час» комунікації [7].
Дослідниця також стверджує про значущість електронних соціальних мереж у неформальній кому-
нікації між ученими.

Зарубіжний дослідник Д. Богданов зауважує, що засоби соціальних комунікацій характеризують
технічні, речові й енергетичні механізми передачі та одержання інформації, а самі соціальні комуні-
кації пов’язані із змістовністю повідомлень, з їхньою багатосторонньою суспільною значущістю [8].

Розглянувши етапи розвитку соціально-комунікаційної сфери, а саме: усний, письмовий, дру-
кований, електронний, віртуально-медійний, — автор робить висновки, що не лише інформація та
засоби комунікації, тобто технологічний  підхід, впливають на основні сфери життєдіяльності лю-
дини, але і самі суб’єкти комунікації впливають на створення тих комунікативних технологій, які
відповідають їхнім потребам і цілям. Розвиток засобів соціальних комунікацій відбувається під
впливом цілей та потреб суспільства, технологічного вдосконалення, впливу інших сфер життєді-
яльності людини [8]. 

Д. Богданов зауважує, що важливим у розвитку соціально-комунікаційної сфери є завдання та
орієнтація самої цієї системи, що визначає спосіб комунікації, а також обсяг та якість соціально
значущої інформації. Модернізація соціально-комунікаційої діяльності неможлива без взаємодії її
з іншими сферами життєдіяльності суспільства, тобто наукової, технологічної, управлінської,
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художньої тощо. Автор відзначає важливість процесу глобалізації, де основну роль відіграють ін-
формаційно-комунікаційні технології. Він виділяє три моменти, за якими йде розвиток сучасних
засобів комунікації: високі швидкості; інтелектуальність; мобільність та поліфункціональність. Мо-
дернізація комунікаційної сфери торкається не лише технологічних новацій, доводить дослідник,
а й розвитку суспільних відносин [8].

Своєрідний підхід щодо розвитку соціальних комунікацій у сучасному світі подає дослідниця
В. Стехіна, яка зауважує, що зараз відбувається трансформація відносин між засобами масової ін-
формації й аудиторією. Дослідниця акцентує увагу на тому, що формується нова комунікативна
стратегія, яка налаштована на переосмислення змісту ролей «журналіст» і «аудиторія» і системи
взаємин між ними, підвищення рівня медіакомпетентності акторів, що дозволить ЗМІ гармонізу-
вати стосунки з аудиторією як партнерські стосунки між авторами статей, їх героями і читачами.
Нова комунікаційна стратегія взаємодії з аудиторією здійснюється за допомогою інтерактивної мо-
делі взаємин між ЗМІ та їхньою аудиторією [9].

А. Фортунатов у праці «Взаємодія суб’єктів соціальної комунікації в медіареальності» стверджує,
що соціальні комунікації у сучасному суспільстві базуються на відносинах людини з мас-медіа. Ці
відносини характеризуються двома напрямами: соціоантропологічному, коли масова комунікація
сприяє становленню людини як соціальної істоти та її подальшого розвитку та медіальному, коли
людина є засобом породження, трансляції та регулювання інформаційних обмінів та процесів. Ці
два напрями мають спільного суб’єкта — комунікативну особистість, але з різними соціальними
функціями [10]. Соціальні комунікації є сьогодні двоскладовими явищами, що об’єднують соціаль-
ний та комунікативний підхід. Взаємодія суб’єктів соціальних комунікацій у медіареальності відоб-
ражає нову якість інформаційних суб’єктно-об’єктних відносин, яка пов’язана зі значним
збільшенням активності мас-медіа та прийняттям ними деяких соціомоделюючих функцій. Автор
називає основні характеристики сучасних комунікативних процесів — маніпуляцію, перформатив-
ність та медіатизацію [10].

Ю. Даніліна  у своєму дослідженні зауважує, що інформація набула нового ціннісного статусу,
перетворившись в один з основних ресурсів, що призвело до змін, які торкаються засад соціальної
структури, соціальних інститутів та процесів у суспільстві [11].

Завдяки засобам та технологіям глобального розповсюдження інформації зріс вплив масових ко-
мунікацій. При цьому актуальною залишається проблема відбору якісної та достовірної інформації.
Складність використання сучасних комунікаційних технологій пов’язана з необхідністю вирішувати
поставлені перед ними завдання у соціальному середовищі, що швидко змінюється.

Комунікативні технології — це різновид інформаційних технологій, специфіка яких визначається
сутнісними характеристиками соціальної комунікації, тобто  таким як: цілеспрямованість, залеж-
ність результату від активності одержувача інформації; дискретність та предметність інформації,
що передається; знакова форма повідомлень; використання мови, надлишкової стосовно повідом-
лення або акту комунікації; наявність єдиного інформаційно-комунікативного середовища ко -
мунікатора та комуніканта; можливість впливати на комуніканта, керувати його поведінкою;
можливість використання зворотного зв’язку з комунікантом [11]. 

Т. Маркова виділяє серед головних функцій інформаційно-комунікативної культури особистості:
світоглядну (формує уявлення про інформаційну картину світу); регулятивну (впливає на діяльність
особистості в новому інформаційно-комунікативному просторі);  пізнавальну (розширює знання
за рахунок набуття нової інформації);  креативну (сприяє отриманню нових ідей, знань, умінь, роз-
виває творчі здібності); виховну (впливає на зміну ціннісних і життєвих орієнтацій);  комунікативну
(сприяє підвищенню комунікативних можливостей людини, встановленню ефективного діалогу
між людьми) [12].

Так, вітчизняна дослідниця О. Швидка виокремлює головні особливості комунікаційних про-
цесів: специфічний паралельний цифровий простір (електронна форма комунікацій) зумовлює вір-
туальність комунікативних процесів, коли електронне спілкування, на відміну від усної або
документальної форми комунікації, відбувається у віртуальному інформаційному просторі глобаль-
ної комп’ютерної мережі; інтерактивність проявляється в розвитку гіпермедіа, що разом із мас-
медіа є універсальним посередником комунікаційного соціального спілкування в різних сферах
суспільного життя; гіпертекстуальність розглядається як нова текстуальна парадигма та спосіб ко-
мунікації в суспільстві, орієнтовані на численні одночасні потоки інформації; глобалізація кому -
нікації знімає просторово-часові обмеження комунікативної взаємодії, сприяє формуванню
мегасуспільства; креативність у віртуальному спілкуванні є класичним прикладом виявлення лю-
диною максимальних можливостей для конструктивної діяльності у віртуальному середовищі як
новому типі комунікативного співтовариства [13].
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Науковці різних цивілізаційних шкіл та культурологічних напрямів визначають, що в наш час
формується глобальна парадигма для ХХІ ст., яке вважається «століттям комунікативного про-
стору», щодо якого необхідне нове «детальне філософське осмислення» на основі цілого спектра
нових методологій задля його поглибленого вивчення [14].

Висновки. Саме формування сучасного інформаційного суспільства, в якому основними об’єк-
тами управління стали ідеї, образи, інтелект та знання відобразилось і на комунікаційних процесах.
Соціальні комунікації як засіб існування та передавання цінностей і норм культури визначають рі-
вень культури суспільства та особливості функціонування суспільної сфери.

Універсальним каналом комунікації сьогодні є Інтернет, який ініціює зміни соціальної структури
суспільства, створюючи нові спільноти, об’єднані за новими ознаками.
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АНОТАЦІЯ
У журналістських матеріалах на соціальну тематику використовується більше слів, які мають під-

силити значення тексту та зробити проблему цікавою для аудиторії. Применшувальних слів у тексті
майже зовсім немає.  

Можливо виокремити стани-результати для аудиторії і навіть журналіста.
Усі слова, словосполучення та синтаксичні одиниці діляться на чотири виміри впливу:
– підсилення;
– применшення;
– нейтральність;
– подвійне підсилення.
Усі засоби впливу в контексті журналістики співучасті мають окреме визначення з огляду на спе-

цифіку цієї практики журналістики.
Для соціальної журналістики у контексті наявності журналістської емпатії можна виокремити

стани-результати, які приводять до найвищої ефективності: совість, страх, подив, жалість, агресія,
обурення, огида.

У журналістиці співучасті найчастіше використовуваними засобами впливу є зараження, маніпу-
ляція та переконання. 

Журналістська емпатія як засіб впливу може мати декілька шляхів реалізації:
– Вплив на себе самого через переживання станів, схожих на стан головного героя соціальної історії;
– Вплив на реципієнта через проекцію певних станів на життя і почуття реципієнта.
У журналістиці співучасті можна виокремити три рівні: професійно-аматорський, професійно-про-

фесійний, аматорсько-аматорський. У кожному із цих рівнів фігурує журналістська емпатія.
Журналістська емпатія як механізм впливу може реалізуватися свідомо, несвідомо та напівсвідомо,

у той час, коли засіб впливу може реалізовуватися лише свідомо, оскільки використовується задля до-
сягнення певної мети.

Ключові слова: соціальна журналістика, журналістика співучасті, співучасть, результативність,
емпатія, механізм, вплив, стан-результат.

«JOURNALISTIC EMPATHY» AS THE MAIN SUGGESTIVE 
MECHANISM OF PARTICIPATORY JOURNALISM
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SUMMARY
In journalistic material on social issues there are used more words that have significance to enhance the text

and make the problem interesting for the audience. Decreasing words are almost not used in the text.
It is possible to define the state-results of the audience and even journalists.
All words, phrases and syntactic units are divided into four dimensions of influence:
– enhancement;
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– decrease;
– neutrality;
– double enhancement.
All means of influence in the context of participatory journalism have a separate definition according to the

specificity of this practice.
For social journalism in the context of the availability of journalistic empathy, there can be distinguished state-

results that lead to the highest efficiency, conscience, fear, surprise, pity, aggression, anger, disgust.
In participatory journalism there are frequently used infecting, manipulation and persuasion.
Journalistic empathy as a means of influence can have several ways to implement:
– Impact on the journalist through the experience of states similar to the state of the protagonist of social history;
– Impact on recipient states through specific projection on the life and feelings of the recipient.
In participatory journalism there can be defined three levels: professional-amateur, professional-professional,

and amateur-amateur. In each of these levels journalistic empathy appears.
Journalistic empathy as the mechanism of influence can be realized consciously, unconsciously and half-con-

sciously at a time when the means of influence can be realized only consciously, because they are used to achieve
a certain goal.

Key words: social journalism, participatory journalism, participation, effectiveness, empathy, mechanism,
influence, state-result.

Без журналістської емпатії (співпереживання) більшість засобів впливу не можуть бути реалізо-
ваними у журналістиці співучасті. Втім журналістська емпатія має розглядатися у журналістиці спів -
участі як окремий засіб впливу.

Ми свідомо доводимо, що журналістська емпатія є найефективнішим засобом впливу у журна-
лістиці співучасті, що вона має свої механізми реалізації. Найпростіше визначення, яке можна
сформулювати одразу, журналістська емпатія — це співпереживання певних емоцій журналістом,
за допомогою яких він відображає соціальну проблему.

Загальне поняття емпатії розглядається під двома кутами: ототожнення із почуттями іншої лю-
дини і співпереживання емоцій іншої людини. Із цих двох видів емпатії для журналістики співучасті
важливішим буде співпереживання емоцій інших людей без ототожнення, тобто без проекції окре-
мих ситуацій на своє життя.  

Це означає, що журналіст відображає соціальну проблему у своєму матеріалі із переживанням
емоцій, близьких до емоцій головних героїв журналістського матеріалу, але не ставить себе на місце
героїв і не уявляє, що може потрапити в таку ситуацію. Іншим варіантом відображення соціальної
проблеми є ототожнення із головними героями: журналіст ставить себе на місце головного героя,
він чітко розуміє, що може втрапити в подібну або в таку саму ситуацію. 

Спробуємо з’ясувати, яка із цих двох видів емпатії є найефективнішою для журналістики спів участі.
Для цього сформулюємо два уривки можливої соціальної історії: в одному журналіст буде ототожню-
вати себе із героєм, в іншому — журналіст відображуватиме соціальну історію без співпереживання. 

Уривок 1. Сьогодні, коли я йшов людною вулицею Києва, то побачив бездомну людину, покинуту, ні-
кому не потрібну, розгублену. Мені захотілося підійти та запитати, як вона опинилася на вулиці, що
саме сталося, як давно, чому вона мусить тепер бути сама серед людей без надії на краще. Мені поду-
малося, що на місці цієї людини будь-якого моменту можу опинитися я. Адже мені ніхто не дає гаран-
тію, що завтра хтось не відбере у мене квартиру, що у мене не закінчаться гроші і друзі…

Уривок 2. У кожного переселенця своя історія. Тисячі людей покинули свої домівки у надії знайти спо-
кій і краще життя, те життя, до якого вони звикли. Ми можемо лише здогадуватися, що відчуває лю-
дина, коли втрачає все, коли мусить починати життя з початку.

У першому уривку журналіст ототожнює себе із бездомною людиною, ставить себе на один рівень
із нею, підкреслює те, що вони нічим не відрізняються. У другому уривку журналіст визначає межу:
ми з одного боку певних переживань, а вони, герої матеріалу — з іншого. І ми навіть не можемо уя-
вити, що відчуває герой журналістського матеріалу.

Спробуємо дати ширше визначення журналістської емпатії. Журналістська емпатія — це засіб
впливу на аудиторію, головним механізмом якого є власні емоції журналіста та проектування цих
емоцій на своє власне життя задля формування висновків, необхідних для завершення журналістсь-
кого медіапродукту. 

Виділимо декілька видів журналістської емпатії:
– співпереживання емоцій головних героїв із ототожненням;
– співпереживання емоцій головних героїв із розділенням;
– співпереживання емоцій головних героїв із ототожненням і розділенням.
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Журналістська емпатія із ототожненням матиме подвійне підсилення і негативний вплив на ауди-
торію, оскільки викликатиме блокування інформації. Журналістська емпатія із розділенням матиме
підсилювальний ефект. Третій вид журналістської емпатії матиме нейтральне значення.

Ми також маємо визначити, чи може журналістський матеріал бути ефективним без журналістсь-
кої емпатії або з нейтральною журналістською емпатією. 

Позиція журналіста, коли він розуміє, що всі люди є схожими або однаковими, приводить до ре-
зультату «жалості». Коли журналіст обирає позицію, коли люди є різними, але розуміють одне од-
ного — результатом буде зацікавленість. Коли журналістові неважливо, якими є люди, але важливо,
якою є ситуація, результатом буде байдужість.

Соціальна проблема має, перш за все, викликати в аудиторії зацікавлення. Без зацікавлення ви-
рішення проблеми залишатиметься недосяжним. Таким чином, найважливішим станом-результа-
том для журналістики співучасті буде зацікавленість.

Жалість стоятиме на другому місці, оскільки може викликати як позитивні, так і негативні реакції
у реципієнта. Стан, якого слід уникати у журналістиці співучасті, — це байдужість, оскільки вона
може призвести до повного ігнорування соціальної проблеми. Це означатиме, що реципієнт ігно-
руватиме інші матеріали на цю тематику і блокуватиме інформацію. Втім блокування інформації
може викликати також і надмірна жалість. 

Журналістська емпатія як засіб впливу може мати декілька шляхів реалізації:
– вплив на себе самого через переживання станів, схожих на стан головного героя соціальної історії;
– вплив на реципієнта через проекцію певних станів на життя і почуття реципієнта.
Результативність журналістського матеріалу на соціальну тематику неможлива без впливу соціальної

історії на самого журналіста. Це означає, що медійник має бути зацікавленим соціальною історією і най-
головніше — бути зацікавленим у вирішенні соціальної проблеми, яка фігурує у цій історії. Тобто у будь-
якому разі при створенні медіаматеріалу журналістська емпатія реалізуватиметься першим шляхом:
журналіст свідомо або несвідомо здійснюватиме на себе вплив через ознайомлення із соціальною пробле-
мою. Чи буде журналістська емпатія реалізовувати себе другим шляхом, повністю залежить від журналіста. 

Як ми вже з’ясували, журналістська емпатія може привести до трьох станів-результатів, як міні-
мум. І стан-результат аудиторії залежатиме від стану-результату журналіста. 

Якщо стан-результат журналіста на момент створення соціальної історії для медіа — жалість, то
він може перерости у стан-результат аудиторії — надмірна жалість і, як наслідок, блокування
інформації. Якщо вихідним станом є «зацікавленість», то залежно від вибору механізмів реалізації
впливу, стан-результат аудиторії може перетворитися або на жалість, або на байдужість.  Вихідний
стан «байдужість» може перетворитися лише на байдужість. 

Ми знову прийшли до того, що оптимальним вихідним станом для створення медійної соціальної
історії є «зацікавленість». Журналіст не має дозволяти своїм емоціям формувати емоції аудиторії.
Це означає, що вихідний стан «жалість» через самоконтроль доведеться перетворити на «зацікав-
леність» і через вибір певних механізмів реалізації журналістської емпатії привести аудиторію до
бажаного стану-результату, оптимальним з яких також є «зацікавленість». 

Ми приходимо до розуміння, що журналістська емпатія може бути засобом впливу на журналіста
і засобом впливу на аудиторію. При цьому, у першому випадку вона виступатиме механізмом реа-
лізації впливу на журналіста, який несвідомо (або свідомо, якщо інформація фейкова) використовує
головний герой соціальної історії, а у другому випадку — журналістська емпатія є засобом впливу,
який обирає журналіст для передачі інформації своїй аудиторії. Отже, на цьому етапі журналістська
емпатія може мати друге визначення. 

Журналістська емпатія — це механізм реалізації зараження, який свідомо або несвідомо викори-
стовує герой соціальної історії при спілкуванні з журналістом з метою передання інформації для
створення журналістського матеріалу. 

Журналістська емпатія як механізм впливу може реалізуватися свідомо, несвідомо та напівсві-
домо, у той час, коли засіб впливу може реалізовуватися лише свідомо, оскільки використовується
задля досягнення певної мети. 

Свідомо герой соціальної історії може використати такий механізм, коли хоче викликати у жур-
наліста співчуття і бажання допомогти. При цьому він буде використовувати вербальні та не -
вербальні засоби. Наприклад, у текстовому вираженні герой буде вживати велику кількість
підсилювальних прикметників, робити детальні описи. У візуальному плані герой може запросити
журналіста до свого помешкання, щоб продемонструвати йому умови, в яких йому «доводиться іс-
нувати». Знову буде зроблений акцент на підсилювальне дієслово. Герой свідомо не вживатиме діє-
слова «жити», а замінить його міцнішим словом «існувати».

Несвідомо журналістська емпатія як механізм може діяти без особливої участі соціального героя.
Тобто у текстовій частині він просто констатує факти без намагань викликати в журналіста якісь
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конкретні емоції. У візуальному плані — зустріч журналіста і героя соціальної історії відбувається там,
де зручно їм обом, і на це не робиться акцент. Герой не розповідає про своє матеріальне становище. 

Напівсвідомо журналістська емпатія може реалізовуватися двома шляхами. У першому — герой
соціальної історії дуже уважно ставиться до того, що і як говорить, оскільки прагне викликати у жур-
наліста певні емоції, але він зовсім не приділяє уваги візуальній частині: занедбаний будинок, бідна
квартира, дешеві речі тощо. У другому — соціальний герой свідомо запрошує журналіста до себе до -
 дому або на роботу, щоб показати умови життя або праці, але не приділяє уваги текстовій частині,
тоб то просто констатує факти, які без додаткових зусиль можуть викликати у журналіста певні емоції.

Маємо два визначення журналістської емпатії. Як журналісти, ми працюємо із журналістською
емпатією як із засобом впливу. Метою є з’ясувати, яким чином журналістська емпатія реалізовує
і може реалізувати себе у медіаматеріалах. Якщо вона являє собою засіб впливу на аудиторію, то
мають існувати певні механізми її реалізації. Ці механізми можуть бути застосовані у ідеальному
(прорахованому за певною схемою) співвідношенні і у реальному (несвідомому). 

Ми повинні визначити, які механізми реалізації журналістської емпатії як засобу впливу існують
і які з них є найефективнішими. 

Механізми реалізації журналістської емпатії можна поділити на дві основні групи: текстові та ві-
зуальні. До текстових будуть відноситися вживання великої кількості підсилювальних прикметни-
ків, детальні описи. До візуальних: демонстрація фотографій на зразок «до — після», демонстрація
місця роботи, проживання тощо. 

Реальна дієва схема застосування механізмів реалізації журналістської емпатії полягає у по-
єднанні обох видів механізмів (див. мал. 1).

Малюнок 1. Схема застосування механізмів журналістської емпатії

Матеріал може бути завершеним у двох випадках: у разі використання повної текстової інфор-
мації або компонування текстових і візуальних засобів. Матеріал потребує доповнення, якщо ви-
користані лише візуальні засоби.

Спробуємо виокремити п’ять основних текстових механізмів журналістської емпатії:
– підсилювальні прикметники;
– три крапки для спонукання до роздумів;
– доречні запитання, на які автор дає відповідь протягом матеріалу;
– окличні речення без відтінку наказовості і заклику;
– детальні описи одягу, місцевості, характеру, тощо.
– основними візуальними механізмами реалізації журналістської емпатії є:
– фотографії «до-після»;
– фотографії окремих предметів, які мають психологічне значення, наприклад, лялька у плямах

крові у зоні воєнних дій;
– інфографіка.
Ідеальна схема застосування механізмів реалізації полягає не у випадковому компонуванні текс-

тових і візуальних механізмів, а у детальному на виваженому прорахуванні можливих станів-резуль-
татів. Наприклад, фотографія ляльки у плямах крові може викликати такий стан-результат, як
«огида» або «жалість». Це вже сильний стан. Журналіст мусить застосувати текстові механізми
впливу так, щоб жалість не перетворилася у надмірну жалість і не викликала блокування інформації.
Це означає, що у такому випадку треба уникати детальних описів, окличних речень і трикрапок.
Можна помірно використовувати підсилювальні прикметники та запитання. 

Візьмемо за приклад ситуацію з лялькою у плямах крові. Змоделюємо два уривки. Один уривок
буде доповнювати і завершувати психологічний зміст матеріалу, а інший викликатиме блокування
інформації.

Уривок 1. Скільки людей постраждали у цій війні? Тисячі. Тисячі розгублених переселенців щодня за-
лишають свої домівки у пошуках безтурботного життя.
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Уривок 2. Діти не винні ні в чому! Ця війна забрала так багато… Вчора бачив дитину, покинуту
у жорстокому світі. Її блакитні очі блищали від сліз. Руки стискали останню іграшку, яку вдалося за-
брати з собою…   

У першому уривку, автор намагається викликати якнайменше емоцій у додаток до фотографії.
У другому уривку автор настільки робить проекцію свого стану жалості на медіаматеріал настільки,
що викликає надмірну жалість, інформація блокується реципієнтом. Такі матеріали можуть бути
недочитаними до кінця або дочитаними, але проігнорованими. 

Однією з ідеальних схем застосування механізмів реалізації журналістської емпатії полягає у ком-
понуванні підсилювальних прикметників, запитань, фотографії окремого предмета, що має психо-
логічне значення. 

Другою ідеальною схемою може бути компонування трикрапок, детальних описів та інфогра-
фіки. Також тут можуть бути застосовані окличні речення, але у невеликій кількості. 

Третьою ідеальною схемою буде компонування підсилювальних прикметників, детальних описів,
фотографій «до-після».

Маємо три ідеальних схеми компонування механізмів журналістської емпатії для досягнення по-
трібного стану-результату аудиторії. Сім таких станів є найголовнішими для журналістики співучасті
(див. мал. 2). Вони свідчать про дієвість журналістського матеріалу і є першим кроком до вирішення
соціальної проблеми.  

Совість — стан-результат, який виникає при дієвому застосуванні журналістської емпатії. Він
полягає у пробудженні докорів сумління у реципієнта. У цьому стані реципієнт починає порівню-
вати, що має він і герой соціальної історії. Він ставить собі питання, яким чином може покращити
те, що має герой соціальної історії.

Страх — стан-результат, при якому реципієнт боїться опинитися у такій ситуації, в якій опинився
герой соціальної історії. Реципієнт прагне допомогти у вирішенні соціальної проблеми, зробити
все можливе, щоб більше ніхто не опинився у такій ситуації. 

Подив — стан-результат, при якому реципієнт вперше чує, дивиться або читає про соціальну проблему.
Жалість — стан-результат, при якому реципієнт жаліє героя соціальної історії, хоче йому допомогти.
Агресія — стан-результат, що виникає при неправильному застосуванні механізмів журналістсь-

кої емпатії і передує блокуванню інформації. Такий стан може бути викликаний некоректно по-
ставленим запитанням, окличними реченнями з відтінком наказовості тощо.

Обурення — стан-результат, при якому реципієнт не розуміє, як описане у соціальній історії може
відбуватися насправді з якось людиною. Цей стан передує стану страху, коли людина від обурення
переходить до побоювань опинитися в схожій чи в такій самій ситуації, як герой соціальної історії.

Огида — стан-результат, коли реципієнтові важко сприймати інформацію або супровідні ілюст-
раційні матеріали про соціальну проблему. Цього стану варто оминати, оскільки він може призвести
до блокування інформації як надмірна жалість та агресія. Щоб уникнути цього, треба уникати фо-
тографій із зображенням мертвих або хворих людей, поранень тощо.

З усіх станів-результатів журналістської емпатії першими кроками до вирішення соціальних про-
блем, на нашу думку, можуть стати совість, страх, жалість та обурення (див. мал. 2).  

Малюнок 2. Перехід стану-результату до першого кроку вирішення

Із семи найголовніших станів-результатів журналістської емпатії першими кроками до вирі-
шення соціальної проблеми можуть стати чотири стани, що робить журналістську емпатію най -
ефективнішим засобом впливу на аудиторію.

Совість Страх Жалість Обурення

Чому я маю більше,
ніж хтось інший?

Я боюся втрапити
в таку ситуацію!

Мені шкода,
що хтось втрапив
в таку ситуацію

Не можу зрозуміти,
як хтось міг

втрапити в таку
ситуацію зараз! 

Я зроблю усе можливе, щоб допомогти
постраждалим і уникнути нових жертв!

Катерина Соколова. «Журналістська емпатія» як головний сугестивний механізм журналістики співучасті



Довести цю тезу можна аналізом можливих станів результатів таких сильних засобів впливу, як
маніпуляція, переконання і зараження.

Маніпуляція може викликати такі стани-результати, як страх, обурення, совість, подив, агресія
та жалість. Ці стани можуть компонуватися по два-три, не більше. Наприклад, синтаксична оди-
ниця «Важко повірити, що в наш час люди досі не знають, що таке інтернет!» може викликати од-
ночасно подив та совість. Із цих двох станів першим кроком до вирішення соціальної проблеми
(нерівність) може стати совість, тобто один стан-результат. 

Переконання може викликати совість, обурення, агресію, страх і огиду. Із цих станів дієвими бу-
дуть совість і страх, тобто два стани-результати. 

Зараження здатне викликати усі стани-результати залежно від цілей автора, але ці стани не мо-
жуть компонуватися більше, ніж по два-три. Тобто дієвими будуть один-два стани-результати. 

Журналістська емпатія є найефективнішим засобом впливу на аудиторію у журналістиці співу-
часті і однією з основних умов її вдалого функціонування. 

Згадаємо, що основними умовами функціонування журналістики співучасті є:
– на рівні професіонал-професіонал: обмін інформацією, спільна перевірка інформації, обмін

досвідом відображення соціальних тем;
– на рівні професіонал-аматор: журналістська емпатія, розуміння того, що об’єктом впливу є не

лише аудиторія, а й медіа, зв’язок журналіста та споживача інформації;
– на рівні аматор-аматор: журналістська емпатія, спільне створення інформації (не новин),

вплив споживачів інформації на медіа.
Таким чином, журналістська емпатія фігурує на двох рівнях функціонування журналістики спі-

вучасті і є головним сугестивним механізмом журналістики співучасті.
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АНОТАЦІЯ
Автор проаналізував роль масової інформації у формуванні суспільства. Досліджено, яким чином ЗМІ

використовуються для впливу і формування громадської думки в суспільстві. Окремо розкрито тему
впливу засобів масової інформації на національну безпеку держави, звернено увагу на роль інформаційної
мережі в контексті впливу на громадську думку та забезпечення інформаційної безпеки держави. Автор
звернув окрему увагу на стан інформаційної безпеки в Україні на сьогодні та виклики, що постали перед
нашою державою в інформаційному середовищі. Серед проблем, на які звертає увагу автор в цьому ключі, —
це використання засобів масової інформації швидше як знаряддя політичної й економічної боротьби за-
мість об’єктивного висвітлення фактів.

Ключові слова: засоби масової інформації, інформаційна безпека, маніпуляція, держава, загроза,
інформаційна мережа,  громадська думка.

INFORMATION SECURITY TOKENS IN MEDIA SCENE
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SUMMARY
The author analyzes the role of media in shaping society. The author addresses how the media are used to in-

fluence public opinion of a society in general. Separately the influence of the media on national security is drawn
attention to and the role of information networks in the context of the impact on public opinion and ensurance of
information security. The author drew particular attention to the state of information security in Ukraine today
and the challenges our country is facing in the information environment. Among the problems to which the author
focuses on in this regard is the use of the media more as an instrument of political and economic struggle, rather
than objective information resource.

Key words: media, information security, manipulation, state, threat, information network, public opinion.
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Сьогодні засоби масової інформації (далі — ЗМІ) відіграють вагому роль у сучасному політич-
ному житті більшості держав. ЗМІ виступають основним суб’єктом формування в суспільстві
громадської думки про події та явища, що відбуваються у світі та в кожній окремо взятій державі.
Відповідно, явища глобалізаційного характеру в інформаційній та телекомунікаційній сферах гостро
поставили питання про національну самоідентичність.

Оскільки глобальні ЗМІ формують універсальну систему цінностей, то побудова, підтримка та
захист символьної системи для суспільства є одним із основних завдань. Якщо руйнується ця си-
стема, то суспільство різко змінює традиційні схеми поведінки, що може мати непередбачувані на-
слідки. Під загрозою можуть виявитися символи, які формують із суспільства націю, народ.

Вплив ЗМІ може мати короткостроковий та довгостроковий характер. Реакція на конкретне по-
відомлення, новину, подію є швидкоплинною. Комплексний та постійний вплив різноманітних ка-
налів інформації зачіпає глибинні пласти громадської та людської свідомості [1, c. 48].

Стверджувати, що ЗМІ мають необмежені можливості прямого формування громадської думки,
буде неправильно. Разом з тим незаперечним є той факт, що саме ЗМІ визначають, що є найакту-
альнішим на сьогодні. 

ЗМІ є не просто суб’єктами впливу на масову свідомість, але й інструментом, за допомогою якого
здійснюється безпосереднє її формування. Формуючи в такий спосіб нові міфи та стереотипи, ЗМІ
створюють свою реальність [2, с. 4]. При цьому, оскільки така реальність сприймається мільйонами
реципієнтів, вона стає такою, що заслуговує на довіру.

Саме тому засоби масової інформації функціонально найбільш підходять на роль інформаційної зброї.
Як відзначає дослідник О. Дмитровський, ЗМІ є засобом політичного, економічного та інших

впливів на свідомість і поведінку людей. Вони володіють маніпулятивно-управлінським потенціа-
лом, змінюючи в людині установки, моделі поведінки та сприйняття дійсності. Часто ЗМІ створю-
ють свою реальність, забезпечуючи нормальне функціонування владних структур, нерідко піддаючи
загрозі національну безпеку держави [3]. 

ЗМІ стали ідеальним засобом для проведення інформаційно-психологічного впливу, який полягає
в цілеспрямованому створенні та поширенні спеціально відібраної інформації, що позитивно або не-
гативно впливає на функціонування та розвиток суспільства, психіку й поведінку окремих осіб, полі-
тичної еліти та населення загалом, з метою досягнення політичних, воєнних або інших переваг [4].

Слід зазначити, що під час висвітлення певної події не обов’язково, щоб вона була сприйнята
повністю. Достатньо сприйняття реципієнтами 10% інформації. Еліта суспільства в такому разі ви-
ступає своєрідним «лідером поглядів», що надалі формує громадську думку [2].

Цільовими аудиторіями можуть виступати:
1) великі групи;
2) малі групи (еліта);
3) особи, що приймають рішення. 
На практиці ж один і той самий сюжет або стаття можуть бути спрямовані на різні аудиторії та

включати різні повідомлення.
Завдання ідентифікації цільових груп вирішується шляхом аналізу: джерела інформації, мови ін-

формаційного повідомлення, часу виходу в ефір (оприлюднення), читацької (глядацької) аудиторії
ЗМІ, форми оприлюднення (телебачення, друковані ЗМІ, мережа Інтернет, листівки, біл-борди),
особи-озвучувача інформації.

Особливу увагу слід звертати на ключові слова та загальний контекст повідомлення. Інформа-
ційна війна, інформаційне протиборство та інформаційна боротьба є проявами одного більш ши-
рокого поняття — загрози національним інтересам та національній безпеці в інформаційній сфері. 

Отже, чим більш розвинутою є інформаційна мережа держави, тим менше можливостей для ма-
ніпуляцій, використання інформації на користь якогось одного суб’єкта. У слабко розвинутій ме-
режі існує більше можливостей для її монополізації та подачі інформації у викривленому вигляді.

В результаті нової ролі інформаційної складової з легкістю можливо скинути уряди багатьох країн
світу. Немає необхідності ні у військових діях, ні в кровопролитті. 

Цей механізм резонансної технології, що є ключовим для інформаційної війни, дозволяє за кон-
кретну суму і за наявності відповідних фахівців змінити уряд чи то малої, чи середньої країни. При
цьому країна навіть не відчуває, що вона піддається такого роду впливу ззовні. Для України це не-
безпечно, як ні для якої іншої країни світу.

Дія впливу може мати як конструктивний, так і деструктивний характер. У першому випадку
мова буде йти про спрямованість на посилення політичної, психологічної та інших складових сус-
пільства. В результаті чого суспільство виявиться менш схильним як зовнішнім, так і внутрішнім
впливам. У другому випадку виникає спрямованість на збільшення нестабільності, включаючи ін-
формаційну підтримку центрів, які продукують такого роду нестабільність як усередині країни, так
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і за її межами. Психологічні операції також можуть стимулювати нову поведінку як стабілізуючого,
так і дестабілізуючого характеру [3].

Найбільш широко загрози інформаційним ресурсам можна розглядати як потенційно можливі
випадки природного, технічного або антропогенного характеру, які можуть спричинити небажаний
вплив на інформаційну систему, а також на інформацію, що зберігається в ній [4]. 

Виникнення загрози, тобто віднаходження джерела актуалізації певних подій у загрози, харак-
теризується таким елементом, як вразливість. Саме за наявності вразливості як певної характери-
стики системи і відбувається активізація загроз. 

Загрози за своєю суттю відповідно до теорії множин є невичерпними, а отже, й не можуть бути
піддані повному описові у будь-якому дослідженні.

До загроз національним інтересам і національній безпеці в інформаційній сфері відносять такі [5]:
• прояви обмеження свободи слова та доступу громадян до інформації;
• поширення засобами масової інформації культу насильства, жорстокості, порнографії;
• комп’ютерна злочинність та комп’ютерний тероризм;
• розголошення інформації, яка становить державну та іншу, передбачену законом, таємницю,

а також конфіденційної інформації, що є власністю держави або спрямована на забезпечення потреб
та національних інтересів суспільства і держави;

• намагання маніпулювати суспільною свідомістю, зокрема, шляхом поширення недостовірної,
неповної або упередженої інформації.

Через їх чисельність відповідно до загальної класифікації загроз національній безпеці виокре-
мимо загрози інформаційній безпеці [5].

За джерелами походження:
• природного походження — це небезпечні геологічні, метеорологічні, гідрологічні явища, де-

градація ґрунтів чи надр, природні пожежі, масове руйнування (через природні катаклізми) каналів
зв’язку, зміна стану водних ресурсів та біосфери тощо;

• техногенного походження — транспортні аварії (катастрофи), пожежі, неспровоковані вибухи
чи їх загроза, раптове руйнування каналів зв’язку, аварії на інженерних мережах і спорудах життє-
забезпечення, аварії головних серверів системи управління національною безпекою тощо;

• антропогенного походження —  вчинення людиною різноманітних дій з руйнуванням інфор-
маційних систем, ресурсів, програмного забезпечення тощо.

До цієї групи за змістом дій належать: ненавмисні, викликані помилковими чи ненавмисними
діями людини (наприклад, помилковий запуск програми, ненавмисне допущення через недотри-
мання правил безпеки роботи в Інтернеті інсталяції закладок тощо); навмисні (інспіровані), ре-
зультат навмисних дій людей (наприклад, навмисна інсталяція програм, які передають інформацію
на інші комп’ютери, навмисне зараження вірусами, навмисна дезінформація тощо).

Головним призначенням класифікації загроз є демонстрації багатошаровості їх видової картини.
Безперечно, що загрози інформаційній безпеці постійно змінюються. Відтак, головна мета теорії
інформаційноїбезпеки — розробити критерії моніторингу причин та умов, детермінант активізації
алгоритмів дестабілізації національної безпеки в інформаційній сфері [5]. Класифікація допомагає
усвідомити не лише розмаїття загроз, а й наблизитися до розуміння витоків їх формування, а отже,
і розробляти управлінські моделі впливу на них.

Логічним продовженням аналізу загроз інформаційній безпеці є розгляд теоретичних проблем
формування та функціонування системи забезпечення інформаційної безпеки України.

Разом з тим проведене узагальнення вітчизняного досвіду свідчить про те, що в останні роки за-
соби масової інформації швидше були знаряддям політичної й економічної боротьби, аніж об’єк-
тивно висвітлювали факти. Вони стали основною ареною, на якій розгортаються баталії між
економічними й бюрократичними кланами, різноманітні сюжети про які добре продаються й ко-
ристуються попитом. Вітчизняна ділова еліта усвідомила могутність ЗМІ, а також те, що політична
рентабельність серйозних вкладень у них може мати корисні економічні наслідки [1, c. 48].

З огляду на це недостатня увага з боку органів державної влади, громадських організацій і журналістів
до проблем недостатнього правового врегулювання статусу ЗМІ, їх тотальної комерціалізації та монопо-
лізації, диктату власників ЗМІ та неефективного впливу на їх редакційну політику з боку держави може
призвести до ситуації, коли маніпулювання суспільною свідомістю стане основною функцією вітчизня-
них засобів масової інформації [1, c. 47; 6]. У такому разі ЗМІ можуть стати знаряддями масової про -
паганди й агітації, за допомогою яких ті чи інші особи або групи осіб формуватимуть громадську думку,
тобто інструментом боротьби між ними. У свою чергу, це викличе істотну деформацію демократичної
системи суспільства, наслідком якої стане подальше розростання низки негативних явищ — тіньової еко-
номіки, організованої злочинності, корупції, встановлення влади, виникнення інформаційної залежності
від іноземних суб’єктів тощо через брак у вітчизняних ЗМІ повної та об’єктивної інформації [6].
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В умовах існування альтернативних каналів інформації сучасні ЗМІ повинні мати приблизно од-
наковий потенціал впливу на громадськість (популярність, рівень довіри тощо). У такому разі не
матиме значення кількість іноземних інформаційних компаній, які працюють на території держави, —
їх вплив буде адекватно врівноважений діяльністю вітчизняних. І навпаки, при малопотужних віт-
чизняних інформаційних ресурсах існує можливість повної інформаційної ізоляції цілих регіонів
чи навіть держав завдяки діяльності іноземних ЗМІ.

Нинішні темпи розвитку загальносвітових глобалізаційних процесів обумовлюють алгоритм
адаптації системи світової безпеки до нових викликів та загроз зовнішнього характеру [6]. Інфор-
маційна безпека у цьому світлі розглядається як один із головних елементів національної безпеки
держав.

Індивідуальна, групова та масова свідомість громадян дедалі більше стають залежними від діяль-
ності ЗМІ та масової комунікації засобами Інтернету. У сучасну дипломатичну лексику увійшли такі
словосполучення як «інформаційна війна», «інформаційне протиборство», «інформаційна кампа-
нія» тощо.

В Україні загальнодержавна система заходів щодо забезпечення інформаційної безпеки регу-
люється «Доктриною інформаційної безпеки», затвердженою Указом Президента від 8 липня 2009 р.
Наша держава зацікавлена у комплексному й всеохоплюючому співробітництві з метою протидії
поширенню сучасних загроз національній та міжнародній інформаційній безпеці, оскільки саме
колективні зусилля держав здатні створити передумови для мінімізації неконтрольованих деструк-
тивних наслідків глобалізаційних змін, а відтак — гарантувати повноцінну реалізацію Україною її
національних інтересів у світі.

Сьогодні проти України ведеться «гібридна війна» з потужною інформаційною складовою як на
території нашої держави, так і у світовому інформаційному просторі:

• у сфері державної безпеки відбувається посягання на суверенітет та територіальну цілісність
України; 

• у внутрішньополітичній сфері викривляється та неправдиво подається інформація про критич-
ний стан національних меншин у нашій державі, порушуються питання другої державної мови тощо; 

• у зовнішньополітичній сфері поширюється недостовірна, упереджена та неповна інформація
про Україну, формується негативна світова громадська думка з метою просування власних інтересів; 

• у воєнній сфері Україна дискредитується як надійний та передбачуваний партнер у питаннях
продажу озброєння третім країнам з порушенням норм міжнародного права; 

• у економічній сфері;
• у соціально-гуманітарній сфері; 
• у науково-технічній сфері; 
• у екологічній сфері. 
Ключовими елементами «гібридної війни» РФ проти України є:
– окупація українських територій, розхитування українського суверенітету; 
– енергетичний тиск;
– торговельно-економічна війна;
– фінансування терористичних, сепаратистських рухів; 
– пропаганда, маніпуляція суспільною думкою (підміна понять).  
Головними тезами російської інформаційної пропаганди є: Крим з історичної, культурної та мен-

тальної точки зору ніколи не був українським, його повернення в РФ є природним явищем; РФ діє
винятково з метою захисту російської меншини від радикально налаштованих українських націо-
налістів; жителі Луганської та Донецької областей самостійно виявляють прагнення увійти до складу
РФ, з боку РФ допомога в реалізації цих намірів не надається; Україна розділена на схід і захід, їй
потрібна федералізація; в державі триває громадянська війна; загибель мирних людей є спланова-
ною акцією влади України; через «каральну операцію» української влади на сході гинуть мирні
люди, тому влада має негайно припинити її без будь-яких умов і сісти за стіл переговорів з власним
народом;  після державного перевороту в Києві продовжує діяти «хунта» і «нацистський режим»;
хоч діючий Президент України і легітимний, але прийшов до влади не зовсім правовими методами.

Для антиукраїнської пропаганди також використовуються історичні паралелі.
Враховуючи несприятливі умови для антиукраїнської пропаганди у Європі та Північній Америці,

а також пріоритетну увагу керівництва України до роботи з лідерами цих держав, РФ спрямовує зу-
силля для зміцнення відносин з країнами пострадянського простору, Азії, Африки і Латинської
Америки, а також пошуку нових союзників у цих регіонах.

Отже, у буремному ХХІ столітті ЗМІ все більше використовуються для досягнення спеціальних
цілей за рахунок маніпуляції громадською думкою, впливом на суспільство та формування певний
ідей та свідомості суспільства взагалі. Безпека держави залежить не стільки від наявності війська,
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а скільки від розвиненості інформаційних мереж, від того, скільки уваги держава приділяє інфор-
маційній складовій власної безпеки. Україна в цьому контексті постає перед серйозними викликами
і має захищати свої інтереси; при цьому боротьба проти інтересів України йде не в останню чергу
на інформаційному фронті. 
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АНОТАЦІЯ 
Здійснюється аналіз розуміння альтруїзму в психології у відповідних словниках, довідниках, положеннях

авторитетних дослідників. Сутність альтруїзму розкривається у філософії (моральна категорія), біології
(інстинкт), етиці (моральний принцип), соціології (критерій моральної поведінки), психології (особистісна
характеристика). Альтруїзм описує певні властивості особистості і займає важливе місце в психологічних
і освітніх системах видатних учених. Доведено важливість формування альтруїзму як особистої цінності
для життя людини. Розглядаються визначені вченими мотиви  альтруїзму; основні негативні стереотипи
щодо альтруїзму; теорії альтруїзму; причини, що спонукають до альтруїзму. Розглянуто розвиток альт-
руїзму в студентському середовищі. Зроблено висновок, що альтруїзм виступає показником таких стосун-
ків, в яких проявляється турботливість, співпереживання, безкорисливість.

Ключові слова: альтруїзм, альтруїстична поведінка, альтруїстична спрямованість, альтруїстичні
прояви, альтруїстична мотивація, альтруїстичні цінності, виховання альтруїзму.
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The analysis of understanding of altruism in psychology in the respective dictionaries, reference books, the pro-
visions of authoritative researchers is done in this article. The essence of altruism is revealed in philosophy (moral
category), biology (instinct), ethics (moral principle), sociology (criterion of moral behavior), psychology (personal
characteristics). Altruism describes certain properties of the personality and occupies an important place in psycho-
logical and educational systems of prominent scientists. The aim of this article is the determining of importance of
the formation of altruism as personal values   for human life. Motivations to altruism; main negative stereotypes about
altruism; theories that focus on the development of the rules of altruism, which are identified by scientists are analyzed
in this article. The development of altruism in the students’ environment is considered. The conclusion that altruism
is the indicator of such relationships in which care, empathy and unselfishness are reflected was made.

Key words: altruism, altruistic behavior, altruistic orientation, altruistic displays, altruistic motivation, al-
truistic values, education of altruism.

Альтруїзм притаманий кожній особистості, від рівня його сформованості залежить подальше
формування моральних цінностей. Це поняття характеризує певні властивості особистості та посі-
дає важливе місце в психолого-педагогічних системах видатних учених.

Здебільшого альтруїзм проявляється залежно від настрою, ситуації (вільний час, приклад допо-
моги), релігійності та відносно людини, яка має привабливу зовнішність або протилежну стать. 

Альтруїстична поведінка людини з мотивом морального обов’язку полягає в тому, що альтруїзм
проявляють задля підвищення самооцінки, самоповаги, гордості, допомога має жертовний харак-
тер. Співчуття людини виражається в розумінні почуттів і думок іншої людини, наданні моральної
підтримки її прагненням і готовності сприяти їх здійсненню, проте не завжди доходить до дії, альт-
руїстичні прояви нестійкі [1]. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури засвідчує, що внесок у розроблення питань щодо альт-
руїзму зробили зарубіжні та вітчизняні вчені А. Адлер, І. Бех, Л. Божович, М. Боришевський,
Д. Кемпбел, Р. Коген, С. Максименко, М. Савчин, Г. Сковорода, В. Сухомлинський, Р. Павелків,
Е. Помиткін, А. Ренд, К. Роджерс, С. Рубінштейн, В. Франкл, Е. Фромм, В. Ядов та інші.

О. Конт вперше ввів поняття «альтруїзм», сформулювавши принцип «Живи для інших». Учений
розрізняв властивий тваринам інстинктивний альтруїзм, що поєднує індивіда й рід і потім руйну-
ється цивілізацією, і альтруїзм, що виникає і розвивається вже у її рамках і перетворюється в кінце-
вому результаті в спонтанно вроджену властивість, що об’єднує всіх людей.

Особливого значення для гармонійного розвитку особистості набувають розвиток базових цін-
нісних якостей: гуманізм, турботливість, щедрість і безкорисливість, чесність, терпимість, взаємо-
допомога, співчуття та співпереживання, піклування, підтримка, ціннісне ставлення до інших,
наявність яких сприятиме розвитку альтруїзму.

Розглянемо дефініції поняття «альтруїзм», наведені у відповідних словниках, довідниках, поло-
женнях авторитетних дослідників.

Альтруїзм — безкорисна діяльність задля блага інших людей, поєднана з прагненням їм до-
помогти [2, С. 11]; якість, діаметрально протилежна егоїзму; альтруїст небайдужий і готовий до-
помогти абсолютно безкорисливо, навіть тоді, коли йому не пропонують нічого натомість і коли
він не чекає ніякої подяки [3]; етичний принцип, що полягає в безкорисливому прагненні до ді-
яльності на благо інших, у готовності заради іншої людини зректися власних інтересів; проти-
лежний егоїзмові [4]. 

Так, у «Словнику практичного психолога» С. Головіна [5] зазначено, що «альтруїзм — система
ціннісних орієнтацій особистості, при якій центральний мотив і критерій моральної оцінки — це
інтереси іншої людини або соціальної спільності. Термін уведений французьким філософом О. Кон-
том як протилежний поняттю егоїзму. Центральна ідея альтруїзму — ідея безкорисливості як не-
прагматично орієнтованої діяльності, що виконується в інтересах інших людей і не передбачає
реальної винагороди. Альтруїзм може стати усвідомленою ціннісною орієнтацією, що визначає
поведінку особистості в цілому; тоді він перетворюється на сенс життя особистості. Абсолютизація
альтруїзму настільки ж помилкова, як і його недооцінка. Реальна значущість альтруїстичної
поведінки особистості визначається характером цінностей, що лежать в основі взаємин з інши -
ми людьми. Альтруїзм може виступати як соціально-психологічний прояв гуманності, а також
у повсякденному спілкуванні і діяльності людей. Механізмом прояву альтруїзму може виявитися
ситуативна альтруїстична установка, що актуалізується в конкретних небезпечних ситуаціях (на-
приклад, порятунок дитини ціною власного життя). У концепції З. Фрейда прояви альтруїзму роз-
глядаються як невротична потреба суб’єкта в ослабленні почуття провини, або ж як компенсація
ним первісного витісненого егоїзму.
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У словнику-довіднику [6, С. 16–17] описано сутність поняття «альтруїзм». Наведемо його повні-
стю: «Розглядають альтруїзм як різновид суспільної поведінки, коли одна людина добровільно до-
помагає іншій з тими чи іншими витратами для себе. Основною рушійною силою альтруїстичної
поведінки вважається бажання поліпшити благополуччя іншої особистості, а не очікування якоїсь
нагороди. 

Пропонуються такі пояснення людського альтруїзмую.
Причина нашого бажання допомагати іншим людям залежить від емпатії. Ми допомагаємо

іншим, оскільки поділяємо їхні душевні страждання (гіпотеза емпатійного альтруїзму).
Ми допомагаємо іншим, оскільки прагнемо подолати негативний стан, в якому самі перебу-

ваємо. Вид людського горя або страждань засмучує нас, і ми хочемо позбутися цього. Безкорисливо
допомагаючи іншій людині, ми усуваємо джерело власних неприємних відчуттів (модель полег-
шення негативного стану).

У соціобіологічних теоріях увага акцентується на тому, що хоча нам здається, ніби в діях альтруї-
ста відсутній особистий інтерес, насправді він часто присутній в прихованому вигляді. Альтруї-
стична поведінка розглядається як стратегія, що сформувалася в процесі природнього добору.
Проявляючи альтруїзм до близьких родичів, ми допомагаємо збереженню людського генофонду.
Допомагаючи комусь сьогодні (наприклад, пропускаючи інший автомобіль), ми вважаємо, що ця
послуга буде повернута нам пізніше.

Культурні теорії акцентують увагу на розвитку норм альтруїзму. Мається на увазі норма соціальної
відповідальності (допомога тим, хто її потребує) і норма взаємної відповідальності (допомога тим,
хто допоміг вам). У цих теоріях стверджують, що соціальна еволюція здійснює набагато більш знач-
ний вплив на людський альтруїзм, ніж біологічна еволюція».

І. Стецько в результаті дисертаційного дослідження формулює таке пояснення поняття «альт-
руїзм»  — інтегративне особистісне утворення, базовими складовими якого є: безкорислива діяль-
ність й допомога людям, готовність пожертвувати для їхнього блага особистими інтересами,
піклування про потреби, добробут інших, доброчинність [7, С. 6]. 

Сутність альтруїзму розкривається у філософії (моральна категорія), біології (інстинкт), етиці
(моральний принцип), соціології (критерій моральної поведінки), психології (особистісна харак-
теристика).

Для того щоб зрозуміти альтруїстичну поведінку, Д. Майерс описує поширені у психології три
теорії альтруїзму: теорія соціального обміну, теорія соціальних норм та еволюційна теорія. Теорія
соціального обміну пояснює надання допомоги мотивацією, бажанням людини мінімізувати вит-
рати та оптимізувати винагороду (зовнішня та внутрішня). Теорія соціальних норм виходить із
того, що надання допомоги зумовлено наявністю у суспільстві певних правил (соціальні очіку-
вання): «норма взаємності» — відповідаємо добром тим, хто допомагає нам, норма «соціальної
відповідальності»  — надаємо допомогу людям навіть, якщо за це вони не в змозі віддячити нам.
Еволюційна теорія альтруїзму ґрунтується на ідеї про те, що альтруїзм необхідний для «захисту
свого роду» [3].

Р. Малиношевський у статті «Соціально-педагогічні орієнтири виховання альтруїзму» [8, С. 120–121]
пояснює декілька основних негативних стереотипів щодо альтруїзму, що демонструє складність фе-
номена альтруїзму. «Перший стереотип безпосередньо пов’язаний із запереченням самого безко-
рисливого характеру альтруїстичного вчинку. Суть такого стереотипу зводиться до думки, що
у соціальній реальності як такий вчинок, що не має на меті отримання практичної користі, — не-
можливий. Навіть у тому разі, коли одна людина суттєво допомогла іншій і відсутні всі ознаки, що
за свою допомогу вона отримала якусь винагороду, в основі її дій, в будь-якому випадку, лежали
прагматичні розрахунки. Навіть якщо вона не отримала матеріальних здобутків, то принаймні са-
моствердилася, пропіарилась та отримала соціальне схвалення і, можливо, в подальшому викори-
стає свої дії собі на користь. 

Другим, але не менш дієвим, є стереотип жертовності. Тобто зосередившись на феномені альт-
руїзму розум миттєво фіксує увагу не просто на безкорисливості людини й обмеженні власних
інтересів, на рівноцінному поєднанні суспільного та індивідуального, а на елементі жертовності,
що імпліцитно тут міститься. Більш того, елемент жертовності витлумачується в есхатологічній
формі, що логічно пов’язана зі смертю суб’єкта. Звичайно, що така інтерпретація викликає
острах. Проте елемент жертовності може і суттєво варіюватися та набувати монетарногрошових
форм. І тоді жертовність означає не що інше, як суттєві фінансові витрати. Тобто ідея безкори-
сливого вчинку трансформується в тезу, що безкорисливість і альтруїзм — це не що інше як
обов’язкова необхідність віддати іншому все. І це все розуміється як: гроші, матеріальні цінності,
власний час і т.д.
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Такі стереотипи можуть на перший погляд здатися досить примітивними. Проте необхідно
наголосити, що у реальні дійсності щойно зайде мова про виховання альтруїзму у дитини одразу
у більшості батьків, вчителів і науковців виникає сумнів щодо його доцільності в сучасних
культурно-історичних та економічних умовах, коли кожен гостро відчуває проблемність влас-
ного життя».

А. Рідкодубська, аналізуючи дослідження М. Снайдер, А. Омото і Д. Клері, вказує на виявлені
вченими шість причин, що спонукають до альтруїзму [9, С. 138]:

1) моральні причини: бажання діяти відповідно до загальнолюдських цінностей і небайдужість
до інших;

2) когнітивні причини: бажання краще пізнати людей або набути навичок;
3) соціальні причини: стати членом групи і заслужити на схвалення;
4) кар’єрні міркування: набути досвіду і контактів, корисних для подальшого просування по службі;
5) захист власного Я: бажання позбутися відчуття провини або втеча від особистих проблем;
6) підвищення самооцінки: зміцнення почуття власної гідності і упевненості в собі.
Р.Малиношевський, опираючись на дослідження Т. Алєксєєнко, Є. Насиновської та інших, ви-

значає загальні обриси розуміння архітектоніки альтруїзму, яка складається з трьох взаємопов’яза-
них блоків [8, С. 122] :

1) альтруїстична мотивація, що включає в себе: мотив співчуття, потребу допомагати іншим, ін-
терес до доброчинності;

2) альтруїстичні ціннісні орієнтації, до яких входять: домінування просоціальних цінностей та
усвідомлення самоцінності іншої людини;

3) готовність до соціальнозначущої діяльності, яка неможлива без: активної життєвої позиції,
наявності особистої відповідальності за соціальні зміни; готовності до безкорисливої діяльності,
знання механізму здійснення альтруїзму, досвід доброчинної діяльності.

Альтруїстична орієнтація виступає поширеною формою людської активності, проявляється в різ-
номанітних життєвих ситуаціях та відіграє важливу роль в міжособистісних контактах, внутріш-
ньогруповій взаємодії, спілкуванні та спільній діяльності людей.

Перед психолого-педагогічною наукою постає завдання визначення важливості сформованості
цієї особистісної цінності для життєдіяльності людини (визначення умов та механізмів)

Важливим завданням виступає вивчення альтруїзму в студентському середовищі, коли відбу-
ваються важливі зміни в самосвідомості особистості. Юнацька орієнтація на «самопізнання» по-
ступово перетворюється в «особистісне самовизначення», прагнення юнака усвідомити себе
членом суспільства, суб’єктом суспільних відносин, що сприяє розвитку соціально-моральних
якостей особистості. 

Альтруїзм — риса особистості, що формується з наймолодшого віку під впливом відповідного
виховання, коли дітей навчають розуміти потреби інших людей, допомагати їм, захищати слабших,
одночасно позбавлятися власних егоїстичних нахилів [10]. 

Як зазначає М. Наконечна, особистість, що потребує допомоги і отримує її, стає більш благопо-
лучною, а суб’єкт, котрий надає цю допомогу, перетворюється на більш зрілого відповідального, та-
кого, що повноцінно функціонує [11, С. 9].

І. Стецько [12, С. 209–211], враховуючи сукупність кількісної та якісної характеристики показ-
ників професійно-виховної компетентності, конкретизувала чотири рівні готовності студентів май-
бутніх вчителів до виховання альтруїзму.

Високий рівень готовності характерний для студентів (учителів) високого ступеня сформованості
професійно-виховної компетентності. 

Педагоги, які досягли цього рівня готовності, вирізняються творчим підходом до обґрунтування
(розуміння) суті таких базових понять, як альтруїзм, емпатія, безкорисливість, толерантність, ми-
лосердя; володіють знаннями щодо виявів альтруїзму та альтруїстичних взаємин і креативно вико-
ристовують їх у виховному процесі; вміють оцінювати тенденції альтруїстично-егоїстичних виявів
у суспільстві; розуміють і застосовують механізми формування альтруїстичних якостей особистості;
обізнані з традиціями виховання альтруїзму в Україні та за кордоном; засвоїли й творчо використо-
вують діагностичні методики виявлення альтруїзму; володіють методикою розвитку альтруїстичних
взаємин і творчо застосовують її у виховному процесі; вміють прогнозувати, моделювати стратегію
виховання альтруїстичних взаємин школярів; здійснюють відбір науково-методичної й художньої
літератури з проблем альтруїстичного виховання та порівняльний аналіз вітчизняного й зарубіжного
досвіду за питаннями дослідження.

Для цих студентів (учителів) характерні базові складові альтруїзму (любов до людей, добро -
зичливість, доброта, співчуття, емпатія, милосердя, чуйність, безкорисливість, ввічливість,
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дружелюбність, толерантність та ін.); альтруїстична спрямованість (альтруїстична поведін -
ка/вчинки; альтруїстичні мотиви; сповідування високоморальних життєвих цінностей); вияв розу-
міння, співчуття, симпатії, поваги, підтримки, допомоги, піклування, уваги у ставленні до людей.

Майбутні педагоги, які мають високий рівень готовності, переконані в суспільній значущості альт-
руїстичного виховання учнів, розуміють важливість цих взаємин; прагнуть до вдосконалення фахової
компетенції на засадах альтруїзму; вирізняються творчим підходом до розуміння особливостей
виховання альтруїзму в ХХІ ст.; здатністю й прагненням до креативної діяльності для його розвитку;
креативного використання традицій виховання у навчально-виховному процесі; наявністю творчої
ініціативи у реалізації цих завдань. 

До достатнього рівня готовності зараховано студентів (учителів), для яких властиві перелічені
вище ознаки її вияву, однак ці педагоги керуються у діяльності як альтруїстичними, так і частково
егоїстичними мотивами; сповідують високоморальні життєві цінності, проте певною мірою акцен-
тують увагу на вартостях особистісно орієнтованого та матеріалістичного характеру. Для фахівців
цього рівня лише частково характерні вміння прогнозувати, моделювати стратегію виховання
альтруїстичних взаємин школярів; здійснювати відбір науково-методичної й художньої літератури,
а також порівняльний аналіз вітчизняного й зарубіжного досвіду з проблеми дослідження; їхній
творчий потенціал не завжди високий.

Студентам (учителям) середнього рівня готовності властиві всі ознаки цього критерію, але вони
виявили їх епізодично, непослідовно, неінтегровано. Педагоги цього рівня діяльності керуються
здебільшого егоїстичними мотивами й користолюбними інтересами, рідше альтруїстичними вчин-
ками; пріоритетними характеристиками є матеріальні й особистісно орієнтовані чинники, лише
часткове володіння методикою формування й виховання альтруїзму та альтруїстичних взаємин і ді-
агностичними методиками виявлення цієї якості і досліджувані певною мірою вміли здійснювати
відбір літератури й порівняльний аналіз вітчизняного й зарубіжного досвіду з цієї проблеми; їхній
творчий потенціал реалізовувався фрагментарно.

Спеціалісти низького рівня готовності мали фрагментарні, неінтегровані, несистематичні
знання щодо виявів альтруїзму та альтруїстичних взаємин або не володіли ними взагалі; для них
не були властиві базові характеристики альтруїзму, вони вирізнялися самозакоханістю, егоїзмом,
користолюбством, зарозумілістю, превалюванням егоцентричного підходу у взаєминах з людьми;
акцентували увагу на цінностях особистісно орієнтованого та матеріалістичного характеру. Сту-
денти (вчителі) цього рівня не усвідомлювали значущості виховання альтруїзму в школярів; не
володіли методикою виховання цієї якості та альтруїстичних взаємин між учнями; вирізнялися
невмінням здійснювати відбір науково-методичної й художньої літератури з проблем розвитку
альтруїзму; відсутністю умінь здійснювати порівняльний аналіз вітчизняного й зарубіжного до-
свіду з питання дослідження; небажанням удосконалювати фахову компетенцію на альтруїстич-
них засадах; відсутністю творчого потенціалу у процесі виховання цієї риси характеру людини. 

На нашу думку, рівні готовності студентів до виховання альтруїзму, розроблені І. Стецько, можна
використовувати як для майбутніх вчителів, так і для майбутніх психологів.

Особистість формується у взаємодії людини з оточуючим світом, і в цьому процесі задіяні як зов-
нішні впливи, так і внутрішні умови. Альтруїзм як якість особистості не є сталою, важливим є осо-
бисте бажання прояву турботливості, співпереживання, безкорисливості, що виступає показником
людяних стосунків.
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АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано теоретичні положення проблеми психологічного супроводу учнів з початкової

до основної школи. Обґрунтовано зміст та сутність поняття «супровід» та інших дотичних до дослід-
ження понять. Виокремлено аспекти психологічного супроводу, опираючись на сучасні концепції, розгля-
нуто відповідно до спрямованості роботи психолого-педагогічний супровід. Конкретизовано основні види
роботи психолога на етапі психологічного супроводу учнів з початкової до основної школи, а саме: діагнос-
тична робота, просвітницька робота з учителями та батьками, профілактична робота, корекційно-роз-
вивальна робота, аналітична робота. Зазначено, що важливо психологу працювати із усіма суб’єктами
освітнього процесу, а саме: з учителями, звертаючи увагу на вікові та індивідуальні особливості учня;
з батьками, надаючи допомогу та підтримку; з учнями, знайомлячи із собою, своїми властивостями. 

Ключові слова: супровід, психологічний супровід, психолого-педагогічний супровід, готовність
до переходу в середню школу, суб’єкти освітнього процесу, діти молодшого шкільного віку. 

SCIENTIFIC STUDY OF THE PROBLEM
OF PSYCHOLOGICAL ACCOMPANIMENT 

OF PUPILS FROM PRIMARY TO BASIC SCHOOL

Кondratyuk, Svetlana,
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Docent,
svetakondratyuk@ukr.net;
Kuzmynska,Olexandrа,
student

SUMMARY
Theoretical principles of the problem of psychological accompaniment of pupils from primary to basic school

are analyzed in the article. The meaning and essence of the concept of «support» and other related concepts to the
research are grounded in the article. Aspects of psychological support based on modern concepts are singled out
and according to directivity psychological and pedagogical support is considered. The article concretizes main
types of psychologist`s work at the stage of psychological support for students from elementary school to the basic,
namely diagnostic work, educational work with teachers and parents, preventive work, correctional developmental
work, analytical work. It is stated that it is important for a psychologist to work with all entities of the educational
process, namely with teachers, noting the age and individual characteristics of the student; parents, providing as-
sistance and support; with students acquainting with them, their properties. 
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Протягом чотирьох років дитина перебувала в одному соціальному оточенні, сформованому ко-
лективі з налагодженими товариськими стосунками. Перехід школяра з початкової школи до основ -
ної супроводжується якісною зміною усіх сторін особистості, адже нові умови навчання та
виховання ставлять вищі вимоги до інтелектуального та особистісного розвитку. Не завжди дитина
може самостійно справитися із занепокоєнням, яке обумовлено появою нового класного керівника,
новими вчителями-предметниками, новими предметами, новим змістом та характером навчальної
діяльності, можливо зміною закладу освіти. Тому необхідно дитині допомогти подолати цей пе -
рехідний період, від якого залежить подальше життя школяра. Психологічний супровід навчання
п’ятикласників полягає у створенні соціально-психологічних умов для успішного засвоєння на-
вчального матеріалу, функціонування міжособистісної взаємодії в шкільному колективі.

Вікові особливості психічного розвитку дітей молодшого шкільного віку розглядали вчені Л. Бо-
жович, В. Давидов, Д. Ельконін, Д. Фельдштейн, Г. Цукерманта інші. У своїх роботах вчені вказу-
ють, що після завершення початкової школи дитині необхідний розвиток довільності, пізнавального
ставлення до дійсності, рефлексії, внутрішнього плану дій, почуття дорослості.

Т. Єферева зазначає, що готовність до переходу в середню школу — це:
– сформованість основних компонентів навчальної діяльності, успішне засвоєння програмного

матеріалу;
– новоутворення молодшого шкільного віку — довільність, рефлексія, планування, теоретичне

мислення;
– якісно інший, більш «дорослий», тип взаємовідносин з учителем та одноклассниками [13, с. 109].
Метою статті є аналіз теоретичних положень проблеми психологічного супроводу учнів з почат-

кової до основної школи
Поняття «супровід» розуміють як «супроводжувати», «йти разом», «слідувати», «допомогати»,

«турбуватися», «підтримувати». Розуміння поняття «супровід» розглядають вчені з різних позицій. 
Дослідник О. Єрьоменко [5] аналізує супровід як різноманітну систему, в якій можна виділити

форми роботи, спрямованість, предмет та об’єкт; О. Козакова [7] обґрунтовує супровід як допомогу
суб’єкту у прийнятті рішення у ситуаціях життєвого вибору, складний процес взаємодії супровод-
жуючого та супроводжуваного, результатом якого є прогрес у розвиткові дитини; Е. Зеєр [4] роз-
глядає супровід як засіб включення індивіда у процес взаємодії з метою створення умов для
саморозвитку, саморуху у діяльності усіх суб’єктів взаємодії. 

Вчені використовують трактування й інших дотичних до дослідження понять, зокрема:
– педагогічний супровід — комплекс превентивних, просвітницьких, навчальних, діагностичних

та корекційних заходів, спрямованих на проектування, забезпечення й реалізацію умов для ефек-
тивного підвищення кваліфікації вчителя; перспектив його успішного професійного й особистіс-
ного розвитку [6];

– психолого-педагогічний супровід — це професійна діяльність дорослих, які взаємодіють з ди-
тиною в шкільному середовищі [3, с. 325]; 

– соціальний супровід, як вид соціальної роботи, що базується на впровадженні комплексного
індивідуального підходу до вирішення проблем клієнта/сім’ї здійснюється шляхом надання різних
видів матеріальної та психологічної допомоги, соціальних послуг, консультування, захисту інтересів
клієнта сім’ї в органах державної влади [18, с. 35];

– соціально-педагогічний супровід як «процес, що містить комплекс цілеспрямованих послі-
довних соціально-педагогічних дій, що допомагають учню зрозуміти виникаючу життєву ситуацію
і забезпечують його саморозвиток на основі рефлексії того, що відбувається» [5];

– методичний супровід — комплекс методичної роботи, що передбачає взаємодію супроводжу-
ваного й того, хто супроводжує, і спрямовується на вирішення актуальних для педагога проблем
професійної діяльності; здійснюється в процесі актуалізації й діагностики сутності конкретної про-
блеми, інформаційного пошуку можливих шляхів її вирішення та необхідних для цього консульта-
цій, конструювання плану дій та первинної реалізації плану [6].

– науковий супровід — особливий вид взаємодії суб’єкттів освітнього процесу, зумовлений на-
уково-дослідною діяльністю закладу, в орієнтаційному полі якого суб’єкт здійснює вибір оптималь-
них умов свого професійного становлення [2]; 

– науково-методичний супровід — технологія професійної педагогічної взаємодії суб’єктів ос-
вітньої діяльності, необхідними умовами якої є добровільність і партнерство, визначальними озна-
ками — особистісний і професійний розвиток суб’єктів, а результатом — якісна фундаментальна
підготовка фахівців [17];
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– реабілітаційний супровід — комплекс супутніх з навчанням медичних, фізичних, психологіч-
них, логопедичних, рекреаційних, соціальних послуг, які надаються в паралельному режимі, ско-
ординовано з навчанням, з узгодженням педагогічних та реабілітаційних пріоритетів та служать
створенню спеціальних умов для навчання і соціалізації, включаючи індивідуалізацію програм, під-
бір і припасування допоміжних пристроїв, доступність приміщень, адаптацію середовища [14, с. 13].

Дослідження психологічного супроводу здійснювалося багатьма вченими. Так, М. Бітянова [1]
визначила, що це система професійної діяльності психолога, спрямована на створення соціально-
психологічних умов для успішного навчання і психічного розвитку дитини в ситуаціях шкільної
взаємодії; Є. Козирьова [8] дотримується думки, що психологічний супровід — це система про -
фесійної діяльності педагога, психолога, скерована на створення умов для позитивного розвитку
взаємин дітей та дорослих в освітній ситуації, психологічний та психічний розвиток дитини з орі-
єнтацією на зону її найближчого розвитку; Р. Овчарова обґрунтовує як один із напрямів та техно-
логій професійної діяльності психолога [11]; Л. Слободенюк [15] визначає, що психологічний
супровід розглядається як процес, як цілісна система організаційних, діагностичних, корекційних
і профілактичних заходів з обов’язковим урахуванням вікової психології, грамотно спрямована ро-
бота всіх категорій учасників навчально-виховного процесу; Ю. Слюсарєв [16] характеризує як
комплексний психологічний вплив, спрямований не лише на підсилення або удосконалення, а на
розвиток і саморозвиток самосвідомості особистості, допомоги, яка запускає механізми само -
розвитку і активізує власні ресурси людини; Ю. Фьодорова [20] описує психологічний супровід як
створення необхідних умов для позитивного розвитку особистості, насамперед спрямовані на про-
філактику; А. Маклаков [19, с. 12] обґрунтовує психологічний супровід як певний комплекс заходів,
спрямованих на соціально-психологічне вивчення, психофізіологічне обстеження осіб, корекції
функціонального стану в процесі навчання задля підвищення ефективності навчальної діяльності
з урахуванням психофізіологічних якостей та особистісних властивостей.

О. Єрьоменко [5], опираючись на сучасні концепції психологічного супроводу, вважає його
комплексним методом, в основі якого лежить єдність чотирьох функцій: діагностична (виявлення
суті проблеми); інформаційна (розкриття шляхів розв’язання проблеми); консультаційна (надання
допомоги на етапі ухвалення рішення й вироблення плану вирішення проблеми); оперативна
(вчасна допомога в розв’язанні проблеми з опорою на потенційні можливості особистості), аналі-
тична (вивчення результатів педагогічного супроводу, корекція відхилень у розв’язанні проблем,
пошук шляхів удосконалення умов для самореалізації суб’єкту супроводу). 

М. Мушкевич [9], проаналізувавши теоретичні засади та дослідження вчених, зазначає, що пси-
хологічний супровід — системна діяльність психолога, спрямована на створення комплексної сис-
теми клініко-психологічних,  психолого-консультативних і психотерапевтичних умов, що сприяють
розвитку знань, умінь і навичок, успішній адаптації, реабілітації, особистісному становленню,
нормалізації стосунків з метою успішної інтеграції та самореалізації особистості. Як основні харак-
теристики психологічного супроводу виступають його процесуальність, пролонгованість, недирек-
тивність, зануреність у реальне повсякденне життя людини, особливі відносини між учасниками
цього процесу. Психологічний супровід являє собою цілісну систему, і як будь-яка система, скла-
дається з елементів (або компонентів), які одночасно є інваріантними етапами. У супроводі як
у процесі, що розгортається в часі, можна виділити три основних компоненти: діагностика (відсте-
ження), що служить основою для постановки цілей; відбір і застосування методичних засобів; аналіз
проміжних і кінцевих результатів, що дає можливість коректувати хід роботи. 

Відповідно до спрямованості роботи психолого-педагогічний супровід включає в себе різні підходи:
Перший — це супровід-співробітництво, який передбачає спільне планування дорослого і ди-

тини, аналіз, співтворчість, рефлексію, вимагає дій, необхідних для наступного самостійного
подолання проблем, які виникли, тобто прояву особистої відповідальності, творчості, власних уні-
кальних якостей дитини.

Другий — це супровід-ініціювання, відомий з часів Сократа, суть якого чудово сформулювала
М. Монтессорі: «Допоможи мені це зробити самому, нічого не роблячи за мене, спрямуй у потрібне
річище, підштовхни до рішення, а все інше я зроблю сам». Організовуючи супровід-ініціювання,
педагог, психолог створює дитині необхідні умови для вільного, індивідуального, самостійного ви-
бору шляху та засобів вирішення виховних завдань і, тим самим, сприяє дитині відкрити загаль -
новизнані моральні істини. Діти реалізують свій особистісний творчий потенціал і водночас
збагачують, розвивають, при цьому зберігаючи його індивідуальну своєрідність.

Третій — це супровід-попередження, коли особливого значення набуває специфіка віку, обме-
женості індивідуального досвіду дитини. Діти часто не усвідомлюють, до яких саме наслідків можуть
призвести їхні дії, вчинки і навіть слова. Вони не в змозі вчасно помітити ознак неблагополуччя
в різних видах діяльності, міжособистісних взаєминах із однолітками та дорослими, у власній по-
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ведінці. Випереджаючи небажані події, передбачаючи їх можливий негативний розвиток, педагог,
психолог в рамках супроводу-попередження передбачає невірні кроки дитини і, тим самим, допо-
магає обрати адекватнірішення, з урахуванням поведінки та діяльності проблемної дитини. 

Супровід-попередження стає корисним, цінним за умови, якщо його зміст і форми ненав’язливі
і делікатні, сучасні, психологічно та педагогічно грамотні, адресні, дозовані, а головне, якщо су-
провід-попередження у всіх випадках повною мірою виконує своє розвивальне і виховне призна-
чення, працюючи на перспективу [12].

Завдання психологічного супроводу п’ятикласників полягає у психологічному вивченні учнів,
забезпеченні умов особистісного розвитку, наданні психолого-педагогічної допомоги. 

Згідно із завданнями, психолог виконує такі основні види роботи: діагностична робота (первинна
інформація щодо психічного розвитку школяра); просвітницька робота з учителями та батьками
(проведення батьківських зборів, психолого-педагогічної наради щодо індивідуальних особливостей
дітей в період адаптації до школи); профілактична робота (анкетування, проективні методики); ко-
рекційно-розвивальна робота (індивідуальні та групові заняття, семінари-практикуми); аналітична
робота (звіт, рефлексія). 

Важливо психологу працювати із усіма суб’єктами освітнього процесу, а саме: з учителями, звер-
таючи увагу на вікові та індивідуальні особливості учня; з батьками, надаючи допомогу та підтримку;
з учнями, знайомлячи із собою, своїми властивостями. 

Результатом психологічного супроводу в процесі адаптації до нових умов навчання виступає
адаптивність, тобто здатність самостійно досягати відносної рівноваги у відносинах із собою та ото-
чуючими у різних ситуаціях.

Таким чином, психологічний супровід виступає важливою складовою навчально-виховного про-
цесу школярів. Перехід учнів із початкової школи до основної супроводжується специфічними про-
блемами, які потребують особливої уваги. Психологічний супровід дозволяє зберегти психічне та
психофізичне здоров’я, попередити психічне перевантаження, сприяти процесу адаптації та соціа-
лізації учнів. Подальшого розвитку потребує розробка рекомендацій учням, батькам, вчителям щодо
запобігання можливих негативних явищ  у процесі адаптації учнів-пятикласників.
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АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто сучасні підходи до проблеми самотності в психології, проаналізовано проблема

переживання самотності у підлітковому віці, подано результати проведеного дослідження, розкрито
особливості розвитку самотності залежно від потреб учнів та їхніх емоційних станів, відображено ре-
зультати вивчення самотності у школярів підліткового віку, проаналізовано підсумки проведеного до-
слідження самотності у підлітків за методиками «Самотність» та «Методика діагностики рівня
суб’єктивного відчуття самотності», які на основі обробки отриманих даних дозволяють надати ста-
тистичні результати та представити важливість проведення дослідження,  запропоновано як ефек-
тивний корекційний засіб тренінг соціальних навичок за С.В. Малишевою.

Ключові слова: самотність, підлітковий вік, ізоляція, усамітнення, методи діагностики, тренінг
соціальних навичок.
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SUMMARY 
The article reviews current approaches to the problem of loneliness in psychology, analyzes the problem of ex-

perience loneliness in adolescence, presents the results of the study, the features of loneliness, depending on the
needs of students and their emotional states. There are displayed the results of the study of loneliness in adolescence
and analyzed the results of the study by techniques «Solitude» and «Testing method of subjective feeling of lone-
liness» that can provide statistical results which are based on processing the data.  There is proposed a social skills
training by Malysheva S.V.  as an effective mean of correction.

Key words: loneliness, adolescence, isolation, solitude, diagnostic techniques, social skills training.

Постановка проблеми. Міжособистісні стосунки, спілкування мають велике значення для роз-
витку особистості, самооцінки, формування уявлень про самого себе, водночас існує і потреба в са-
мотності, особливо в підлітковому віці, коли виникає необхідність залишитись на одинці зі своїми
переживаннями. Як указують сучасні дослідження (Г.Р. Шагівалеєва: 2007), як і відсутність можли-
вості задовольнити цю потребу, так і неможливість спілкуватись з однолітками чи старшими, може
викликати негативні наслідки для самого підлітка.

Водночас у більшості сучасних навчальних закладах не забезпечене спілкування між учнями
після завершення занять, що у свою чергу створює труднощі в освоєнні норм міжособистісних від-
носин, у формуванні життєвої позиції, власних переконань, світогляду, вибором життєвого шляху,
спілкуванні з представниками протилежної статі. Нереалізованість цієї потреби  сприяє виникнен -
ню стану стійкої самотності в підлітковому віці. 

Існуюча суперечність в оцінці характеру впливу самотності на життєздатність людини виража-
ється в тому, що, з одного боку, вона розуміється як деструктивність для особистості, з іншого —
вважається необхідним етапом самопізнання та самовизначення. У зв’язку з цим проблема підліт-
кової самотності є вкрай неоднозначною і причини такого різкого розходження поглядів полягають,
перш за все, в недостатній вивченості феноменології самотності і тим більше — психологічних ме-
ханізмів її виникнення, особливо, коли мова заходить про конкретну дитину. З огляду на особли-
вості фізіологічного та психологічного розвитку учнів підліткового віку створення сприятливих
умов для їх самопізнання та самовизначення має бути провідним завданням виховання, з метою
уникнення негативного впливу переживання відчуття самотності.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Історично огляд питання відчуття самотності викликав
у вчених багато запитань, починаючи з того, чи це відчуття взагалі існує. Вивченням особливостей
протікання та виникнення відчуття самотності займалися: Г.Зілбург, М.Салліван, К.Роджерс, К.Бо-
умен, Д.Рісмен, Ф.Слейтер, Р.Вейс, У.Садлер, Т.Джонс та ін. Західні вчені Д.Перлман та Л.Пепло
розглядають відчуття самотності як таке, яке є абсолютно реальним, але з позиції норми чи пато-
логії, що несе за собою позитивний чи негативний досвід, аналізуючи причини виникнення само-
тності: індивідуально внутрішні та соціально спричинені — та наявність емпірично підтверджених
даних [14]. Дослідження в галузі психологічних наук свідчать про те, що вітчизняні та зарубіжні ав-
тори вивчають перебіг самотності, в основному, у осіб старшого віку. 

Незважаючи на те, що проблема вивчення самотності у підлітковому віці порушується в роботах
багатьох вітчизняних психологів (О.Данчева, Т.Драгунова, І.Кон, С.Малишева, Ю.Швалб та інші),
спостерігається явний дефіцит досліджень, що розкривають феноменологію підліткових пере -
живань самотності. Разом з тим багато спеціалістів вказують на негативні наслідки самотності
в пубертатний період — загострені переживання самотності характерні для молодих людей із суї-
цидальними тенденціями. Так, С.Малишева зазначає, що на сьогодні кількість підліткових суїцидів
збільшується. У цьому зв’язку особливої актуальності набувають роботи, присвячені як вивченню
впливу переживань самотності на розвиток особистості підлітків, так і створення психолого-педа-
гогічної системи профілактики негативних емоційних станів у них. 

Метою цієї статі є дослідити особливості переживання відчуття самотності підлітками, аналізуючи
існуючі наукові матеріали з цього питання, та визначити його вплив на загальний розвиток учнів.

Організація та методи дослідження. У дослідженні брали участь 15 підлітків у віці 13–14 років. Це
учні 7–8 класів київських навчальних закладів Дарницького району, які відвідують курси іноземної
мови, серед них 8 дівчаток та 7 хлопчиків.  

Для вивчення особливостей та рівня вираженості почуття самотності у підлітковому віці ми за-
стосовали ряд діагностичних методик: спостереження, бесіди з учнями під час здійснення навчаль-
ної діяльності, опитувальники: «Методика діагностики рівня суб’єктивного відчуття самотності»
Д.Рассела і М.Фергюсона [15] та опитувальник «Самотність» С.Г. Корчагіної [7].  Ряд тверджень
методика діагностики рівня суб’єктивного відчуття самотності Д.Рассела і М.Фергюсона дозволяє
охарактеризувати рівень самотності: високий, середній, низький, а опитувальник С.Корчагіної доз-
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воляє виділити вид самотності: дифузну, відчужену, дисоційовану самотність. Ці методики викори-
стовувались нами на підставі формулювання думки про те, що у підлітків присутнє відчуття само-
тності через брак спілкування та внаслідок відчуження школяра від соціуму. Методи спостереження
та бесід використовувалися  під час шкільної та позашкільної навчальної діяльності підлітків та доз-
волили вивчити взаємини з іншими школярами, поведінкові реакції в різних навчальних ситуаціях.
Ми акцентували свою дослідницьку увагу також і на особливостях перебігу нервових процесів галь-
мування та збудженя, і на активності учня у навчальній діяльності — бажання брати участь у різного
роду дискусії та спілкуванні з іншими школярами. 

Результати та обговорення. Феномен самотності,  на думку Г.Р. Шагивалеєвої, має складну
структуру, проявляється у різних формах, що зумовлює складність її наукового аналізу. Авторка
вказує, що самотність у західній науці розглядається як обов’язкова умова становлення особи-
стості, форми її переживання — як психологічний механізм, що формує потребу в людському
розумінні, пошуку емоційних контактів, спілкуванні з іншими [18]. Т.Ю. Довбій вказує, що
в рамках загальної психологічної науки самотність розглядається в різних наукових підходах
(психодинамічний, феноме нологічний, екзистенціально-гуманістичний, соціологічний, інте-
ракціоністичний, когнітивний, інтимний та теоретико-системний), в межах кожного розгля-
даються і аналіз цього стану, і причини його виникнення [5], а Р.С. Немов дає визначення
поняттю самотності як тяжкому психічному стану, що супроводжується поганим настроєм та
тяжкими емоційними переживаннями [11]. В.В. Овсяннікова вказує на існування двох видів са-
мотності: соціальна самота та психологічна самота [12]. Розглядаючи самотність як психічний
феномен, більшість дослідників підкреслює його розбіжності з такими поняттями, як «само-
тність», «стан самотності», «самотня людина», «усамітнення» та «ізоляція», передбачаючи, що
самотність має певний специфічний внутрішній контекст [6].

Аналіз отриманих результатів. У результаті обробки отриманих даних можна констатувати таке:
серед підлітків, які брали участь у дослідженні, відчуття самотності притаманне 100% опитаних
школярів. Результати ми представили у вигляді таблиці (див. табл. 1.1.).

Таблиця 1.1 
Загальні показники рівнів самотності у школярів підліткового віку
за методикою Д.Рассела та М.Фергюсона

Представлені результати дозволяють зробити висновок, що існує наявність чітко вираженої за-
гальної тенденції до середньо-низьких показників стану самотності підлітків.

Аналіз результатів за опитувальником С.Г.Корчагіної дещо відмінний. Так, 46,67% учнів перебу-
ває в стані неглибокого переживання можливої самотності, а 53,33% — глибоко переживають ак-
туальну самотність. 

Аналізуючи результати спостереження та бесід з підлітками, можна сказати, що самотність є гострою
проблемною зоною для 24,5% підлітків з 53,3%, у разі браку достатнього спілкування з однокласниками
чи батьками, вони мали підвищений рівень тривожності, знижувався апетит, з’являлася плаксивість.

На нашу думку, слід показати і результати інших психологічних досліджень відчуття самотності
у підлітків. Так, аналіз показників дослідження, проведеного Л. Кузьмінською, вказує, що ступінь
вираженості самотності у хлопчиків  дещо вищий, ніж у дівчаток цього віку (різниця показників
становить 3%).  Однак цей факт  психологи пояснюють тим, що хлопчикам властиво приховувати
свій емоційний стан і, отже, оцінювати його як більш сприятливий. 

Отримані результати за методикою діагностики рівня суб’єктивного відчуття самотності Д.Рас-
села і М.Фергюсона та за опитувальником С.Г.Корчагіної є схожими, але помітна істотна похибка
у співвідношенні рівнів вираженості самотності за цими двома методиками. Саме тому ми вирішили
порівняти отримані бали за двома методиками за критерієм Манна-Уітні.

В результаті проведення статистичної обробки даних за критерієм Манна-Уітні ми спостерігаємо
розбіжність між середніми балами рангів для кожної методики. В нормі статистична значимість за
критерієм Manna-WhitneyU повинна знаходитись у межах (-0,5; 0,5). За результатами дослідження

Рівень самотності Значення у %

Високий —

Середній 73,33%

Низький 26,67%
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цей показник становить 0,667, що вказує на істотну похибку у дослідженні та свідчить, що перева-
жаючий високий рівень вираженості самотностіпочаткове припущення про те, що у підлітковому
віці потребує додаткового дослідження.

Таблиця 1.2.
Порівняльний аналіз самотності за критерієм Манна-Уітні

Таким чином, отримані результати свідчать про те, що стан самотності займає значне місце
в структурі особистості підлітків. Для багатьох із них самотність є життєвою проблемою, яка має
негативний вплив на розвиток особистості, на ставлення підлітка до світу і самого себе. Можна за-
значити, що відчуття самотності в підлітковому віці пов’язане зі зниженням саморозуміння і само-
сприймання, контактності, низької гнучкості в спілкуванні.

Аналіз результатів за опитувальником для визначення виду самотності за С.Корчагіною, дозво-
ляє вказати на наступні дані: серед підлітків з переживанням дифузної самотності становить біль-
шість — 56%, відчужена самотність — 32%, дисоційована самостійність — 12%.    

Проведене нами дослідження лише підтверджує існування переживання самотності у підлітко-
вому віці, але чітка гендерна межа відсутня. Як серед досліджуваних хлопців, так і серед досліджу-
ваних дівчат є представники, що належать до обох проявлених рівнів самотності.

Однією з характеристик підліткового віку є переорієнтація спілкування, яке стає інтимно-осо-
бистісним та по-різному виражається в різних сферах діяльності, але залишається провідним
у цьому віці і для здійснення якого необхідні комунікативні здібності та самосвідомість. Слід за-
значити, що і поведінка школярів в підлітковому віці за своєю сутністю є колективно-груповою,
саме тому школярі мають або створюють специфічний канал інформації, яка цікавить підлітків
в цей період та знання якої дозволяє бути в центрі групи однолітків чи референтної групи. Водночас
підліток потребує просторової автономії, недоторканості особистого простору, що є причиною ба-
жання самотності. Проте психологічний розвиток в підлітковому віці залежить від системи взаємо-
відносин, що встановлюється з оточуючими, в тому числі і  з дорослими. 

Вікова психологія розглядає підлітковий вік як період відчуження від дорослих, проте сучасні
дослідження показують складність ставлення підлітка до дорослих: з одного боку, залежність від до-
помоги, захисту і підтримки дорослим, а з другого — бажання незалежності від них, тому одночасно
яскраво виражаються і прагнення протиставити себе дорослим, відстоювати власну незалежність
і права, і бажання бути визнаним дорослим.

Потреба в спілкуванні з однолітками, приналежність до групи однолітків відіграє суттєву роль
в самовизначенні підлітка, у визначенні його статусу у групі, у формуванні дружніх стосунків з од-
нолітками як міри вибіркової, міцної і глибокої емоційної прихильності. У разі негативного став-
лення однолітків до підлітка формується почуття самотності.  

Проблема самотності у підлітковому віці є проблемою соціального і педагогічного характеру. Ці пи-
тання мають вирішуватися за ініціативи батьків, педагогів та соціально-психологічної служби нав -
чального закладу. За відсутності одного з цих факторів впливу на формування свідомості учня та його
виховання решта повинні компенсувати втрату. Так, наприклад, у ситуації відсутності батьків з тих чи
інших причин частково батьківську роль та відповідальність за розвиток дитини повинна взяти на себе
адміністрація школи. І навпаки, у ситуації порушення процесу соціалізації школяра у рамках навчального
закладу (при домашньому навчанні) має бути забезпечений повноцінний педагогічний вплив на учня. 

Важливим поштовхом прагнення до усамітнення, яке з часом може перерости у самотність, є фі-
зіологічний стан учнів цього віку. Підлітковий вік — це, в першу чергу, вік статевого дозрівання.
З огляду на те, що у дівчат статеве дозрівання, зазвичай, починається швидше, ніж у хлопців, власне,
у досліджуваний нами період розвитку (13–14 років), то переживання самотності у них може бути
більш вираженим. Гормональний сплеск, який відбувається в організмі дівчат під час статевого до-
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Показники Група
Кількість 
респієнтів

Загальне
значення

Сума значень
Середнє значення
за Mann-Whitney

U

Статистична значимість
за критерієм 

Mann-WhitneyU

Опитування

1 15 14,77 221,50

101,500 0,6672 15 16,23 243,50

Загальне
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зрівання, значно підвищує рівень їхньої дратівливості та агресивності. Це часто стає причиною ба-
гатьох конфліктів з оточуючими (в першу чергу, з сім’єю), що, відповідно, сприяє появі думок про
тотальне непорозуміння з однолітками і відповідно далі сприяє бажанню до усамітнення.

Ефективним у подоланні підліткової самотності є тренінг соціальних навичок за С.В. Малише-
вою, до структури якого входять такі елементи: моделювання, розігрування ролей, самоcпостере-
ження (включаючи відеометоди) і домашні завдання. Під час тренінгу підлітки набувають нових
навичок взаємодії з іншими: вступ у розмову, вміння підтримати телефонні розмови, вміння робити
і приймати компліменти, регулювати періоди мовчання, підкреслювати привабливість фізичних
даних, підвищувати роль невербальних методів спілкування [10].

Висновки. Аналіз опрацьованої літератури на тему переживання почуття самотності показав, що
самотність на сьогодні є активно та широко обговорюваним питанням, беручи до уваги те,  що під-
літковий вік — дуже мінливий період онтогенезу, в період якого простежується постійна, часто різка,
зміна настрою, поглядів, захоплень та ін., що є причиною виникнення бажання бути на самоті. Для
одних самотність стає поштовхом до самовизначення та творчості, а для когось — кроком до повної
ізоляції від суспільства. Ймовірне одночасне поєднання цих амбівалентних понять, через що варто
вважати проблему самотності у цей період розвитку поняттям циклічним і нестабільним. В ході
проведеного нами дослідження було визначено, що 100% респондентів переживає почуття само-
тності, хоча високого рівня виявлено не було.

Підліткам притаманне переживання відчуття самотності з різних причин, але це пов’язано з під-
літковою кризою сенсу життя, відсутністю взаєморозуміння з ровесниками та батьками. І незва-
жаючи те, що у віковій психології є багато емпіричних досліджень, такі дослідження мають
проводитись практичним психологом навчального закладу постійно.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1. Бакалдин С.В. Эмоциональные особенности переживания одиночества / С.В.Бакалдин // Вестник Адыгейского го-
сударственного университета. — Майкоп: АГУ, 2008. — №5. — С. 229–232.

2. Вейс Р.С. Вопросы изучения // Лабиринты одиночества : [сб. ст.] : пер. с англ. / сост. общ. ред. и предисл. Н.Е. По-
кровского. [Електронний ресурс] / Р.С. Вейс. — М. : Прогресс, 1989. — 623 с. — Режим доступу: URLhttp://psyberlink. flo-
giston.ru/internet/bits/lonethe1.htm. 

3. Голота Б.М. Самотність у життєвому світі особистості: соціокультурний вимір: автореф. дис... канд. філос. наук:
09.00.04 / Борис Митрофанович Голота. — Х., 2004. — 17 [1] с.

4. Демчук С. Психологічна реабілітація як складова соціальної адаптації та інтеграції школярів 15-16 років з цереб-
ральним паралічем / С.Демчук // Молода спортивна наука України: зб. наук. праць   з галузі фізичної культури та спорту.
Вип.7: у 3 т. — Львів: НВФ «Українські технології», 2003. — Т.2. — С. 383–390.

5. Довбій Т.Ю. Проблема самотності в західній психологічній літературі / Т.Ю. Довбій //  Проблеми екстремальної та
кризової психології. Вип. 9, 2011. — С. 80–89.

6. Кон И.С. Психология юношеского возраста (Проблемы формирования личности)  / И.С. Кон. — М.: Просвещение,
1979. — 175 с.

7. Корчагина С. Г. Психология одиночества: учебное пособие. — М.: Московский психолого-социальный институт,
2008. — 228 с.

8. Кузьмінська Л.Д. Підліткова самотність як соціально-психологічна проблема / Л.Д. Кузьмінська // ВГО «ЛСПУ»
2012. — К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2012. — С. 147–158.

9. Малышева С.В. Программа коррекции чувства одиночества у подростков [Электронный ресурс] / С.В. Малышева. —
Режим доступа: // http://www.psyhodic.ru/arc.php?page=1787

10. Малышева С.В. «Образ Я» и представление о сверстнике у подростков, переживающих одиночество : диссертация ...
кандидата психологических наук : 19.00.07. /  Малышева Светлана Владимировна — Москва, 2003. — 214 с.

11. Мовчан М.М. Самотність як феномен буття особистості [Текст] : монографія / Михайло Миколайович Мовчан.  —
Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. — 266 с.

12. Овсяннікова В.В. Суб’єктивні переживання самотності підлітків [Електронний ресурс] / В.В. Овсяннікова // Про-
блеми сучасної психології. — 2012. — № 2. — С. 99–106. — Режим доступа: // http://nbuv.gov.ua/j-pdf/pspz_2012_2_20.pdf

13. Неумоева Е.В. Одиночество как психический феномен и ресурс развития в юношеском возpасте : автореф. дис. ..
канд. психол. наук / Е.В. Неумоева. — Самара, 2005. — 26 [1]  с. 

14. Перлман Д., Пепло Л. Теоретические подходы к одиночеству [Электронный ресурс]  / Перлман Д., Пепло Л.Э. //
Лабиринты одиночества : [сб. ст.] : пер. с англ. / сост. общ. ред. и предисл. Н. Е. Покровского. — М. : Прогресс, 1989. —
623 с. — Режим доступа:http://psyberlink. flogiston.ru/internet/bits/lonethe1.htm

15. Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты [Учебное пособие] / Д.Я. Райгородський.  —
Самара: БАХРАХ-М, 2002. — С. 77–78.

16. Садлер А.У. От одиночества к аномии [Электронный ресурс] / А.У. Садлер, Т.Б. Джонсон //  Лабиринты одиноче-
ства: [сб. ст.] : пер. с англ. / сост. общ. ред. и предисл. Н.Е. Покровского. — М. : Прогресс, 1989. — 623 с. — Режим доступа:
http://psyberlink. flogiston.ru/internet/bits/lonethe1.htm

17. Швалб Ю.М. Одиночество: социально-психологические проблемы. [Текст] / Ю.М. Швалб, О.В. Данчева. — Киев,
1991. — 270 с.

18. Шагивалеева Г.Р. Одиночество и особенности его переживания студентами: Монография / Г.Р.Шагивалеева. —
Елабуга: Изд-во  «Алмедиа», 2007. — 157 с.

Валентина Кириленко, Тетяна Хасанова. Проблема переживання відчуття самотності у підлітковому віці



REFERENCES

1. Bаkаldin S.V. (2008) Emotsiоnаlnyie оsоbеnnоsti pеrеzhivаniia оdinochеstva. Vestnik Adygeiskogo gosudarstvennogo univer-
siteta. — Маikop: АGY. №5. Р. 229–232.

2. Veis R.S. (1989) Vоprosy izucheniia. Lаbirinty оdinochestva. [Electronic resource] M. : Progress. 623 р. Available at: URL
http://psyberlink. flogiston.ru/internet/bits/lonethe1.htm. 

3. Gоlоtа B.М. (2004) Sаmоtnіst y zhytievomu sviti оsоbystosti: sоtsіоkulturnyi vymir: аvtoref. dys... kand. filos. nauk: 09.00.04 /
Bоrys Мutrofanovich Gоlоtа. Х. — 17 [1] с.

4. Demchuk S. (2003) Psikhologichna rеаbіlіtatsiia yak skladova sоtsіаlnoi аdaptatsii ta іntеgrаtsii shkoliariv 15–16 rokiv z tsere-
bralnym paralichem. Моlоdа spоrtyvna nаuka Ukrainy: Zb. nauk. prаts z gаluzi fizychnoi kultury ta sportu. vip.7: u 3 т. Lviv: NVF
«Ukrainski tekhnologii». Т.2. Р. 383–390.

5. Dоvbiy Т.Y. (2011) Prоblema sаmоtnosti u zаkhіdniy psikhologichniy lіteraturi. Problemy еkstremalnoi ta krizovoi psikhologii.
vyp.9. Р. 80-89.

6. Коn I.S. (1979) Psikhоlоgiia iunosheskogo vozrasta (Problema formirovaniy lichnosti) М.: Prosveshcheniie. 175 р.
7. Коrchagina S.G. (2008) Psikhologiia odinochestva: uchеbnoie posobiie. М.: Моskоvskiy psikhologо-sotsialnyi institut. 228 р.
8. Кuzminska L.D. (2012) Pidlitkova samotnist yak sotsialno-psikhologichna problema. VGО «LSPU». К.: NPY іm. M.P. Dra -

gоmаnоvа. Р. 147–158.
9. Mаlyshevа S.V. Programa korektsii chuvstva odinochestva u podrostkov. Available at: http://www.psyhodic.ru/arc.php?

page=1787
10. Mаlyshevа S.V (2003) «Оbraz Ya» i predstavleniia о sverstnike u podrostkov, perezhivaiushchikh оdinochestvo : disser -

tatsiia...kаndidata psikhоlоgicheskikh nаuk : 19.00.07. / Mаlyshevа Svetlana Vladimirovna. Моskva. 214 р.
11. Моvchan М. М. (2009) Sаmоtnіst yak fenomen buttia оsоbystosti [Теkst] : моnоgrаfiia. Poltava : RVV PUSKU. 266 р.
12. Оvsiannikova V.V. (2012) Subiektyvni perezhyvannia sаmоtnosti pіdlіtkiv [Electronic resource]. Problemy suchasnoi

psikhologii. №2. Р. 99–106. Available at: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/pspz_2012_2_20.pdf
13. Neumoeva Е.V. (2005) Оdinochestvo kak psikhologicheskiy fenomen i resurs razvitiia v iunosheskom vozraste : аvtoref. dis...

kand. psikhol. Nauk.  Samara. 26 [1] р. 
14. Pеrlman D., Pеplo L. (1989) Теоrеticheskiiе pоdkhоdy k оdinochestvu [Electronic resource] [Electronic resource]. Lаbirinty

оdinochestva. М. : Progress. 623 с. Available at:http://psyberlink. flogiston.ru/internet/bits/lonethe1.htm
15. Raigorodskiy D.Y. (2002) Prakticheskaia psikhоdiagnostika. Меtodiki i  testy [Uchebnoie posobiie]. Samara: BАHRAH-М.

Р. 77–78.
16. Sаdler А.U. (1989)Оt оdinochestva k аnomii [Electronic resource]. Lаbirinty оdinochestva. М. : Progress. 623 с. Available

at:http://psyberlink. flogiston.ru/internet/bits/lonethe1.htm
17. Shvalb Y.М., Dancheva О. V. (1991) Оdinochestvo: sоtsialno-psikhologicheskiie problemy [Теkst]. Кyiv. 270 р.
18. Shаgivаleeva G.R. (2007) Оdinochestvo i osobennosti iegо pеrеzhivaniia studentami. Еlаbugа: Isd-vо «Аlmedia». 157 р.

102

Вікова та педагогічна психологія



Освіта регіону — 2015/3-4 103

Додаток А
Методика диагностики уровня субъективного ощущения одиночества Д.Рассела и М.Фергюсона

Инструкция: Вам предлагается ряд утверждений. Рассмотрите последовательно каждое и оцените
с точки зрения частоты их проявления применительно к Вашей жизни при помощи четырех вари-
антов ответов: «часто», «иногда», «редко», «никогда». Выбранный вариант отметьте знаком «+».

Текст опросника

Обработка результатов и интерпретация:
Подсчитывается количество каждого из вариантов ответов. Сумма ответов «часто» умножается

на три, «иногда» — на два, «редко» — на один и «никогда» — на 0. Полученные результаты склады-
ваются. Максимально возможный показатель одиночества — 60 баллов.

Высокую степень одиночества показывают от 40 до 60 баллов, от 20 до 40 баллов — средний уро-
вень одиночества, от 0 до 20 баллов — низкий уровень одиночества.

№ Утверждения часто Иногда редко Никогда

1 Я несчастлив, занимаясь столькими вещами в одиночку

2 Мне не с кем поговорить

3 Для меня невыносимо быть таким одиноким

4 Мне не хватает общения 

5 Я чувствую, будто никто действительно не понимает себя

6 Я застаю себя в ожидании, что люди позвонят или напишут мне

7 Нет никого, к кому я мог бы обратиться

8 Я сейчас больше ни с кем не близок

9 Те, кто меня окружает, не разделяют мои интересы и идеи

10 Я чувствую себя покинутым

11
Я не способен раскрепощаться и общаться с теми, кто меня
окружает

12 Я чувствую себя совершенно одиноким

13 Мои социальные отношения и связи поверхностны

14 Я умираю по компании

15 В действительности никто как следует не знает меня

16 Я чувствую себя изолированным от других 

17 Я несчастен, будучи таким отверженным      

18 Мне трудно заводить друзей

19 Я чувствую себя исключенным и изолированным другими

20 Люди вокруг меня, но не со мной 

Валентина Кириленко, Тетяна Хасанова. Проблема переживання відчуття самотності у підлітковому віці



Додаток Б
Диагностический опросник «Одиночество» С.Г. Корчагиной

Назначение теста: диагностика глубины переживания одиночества.
Инструкция: Вам предлагается 12 вопросов и 4 варианта ответов на них. Выберите тот, который

наиболее соответствует вашему представлению о себе.

Обработка и интерпретация результатов теста
Этот опросник обрабатывается достаточно просто. Ответам испытуемого приписываются сле-

дующие баллы: всегда — 4, часто — 3, иногда — 2, никогда — 1.
Ключ для измерения выраженности одиночества такой:
12–16 баллов — человек не переживает сейчас одиночество;
17–27 баллов — неглубокое переживание возможного одиночества;
28–38 баллов — глубокое переживание актуального одиночества;
39–48 баллов — очень глубокое переживание одиночества, погруженность в это состояние.

104

№ Вопросы
Варианты ответов

всегда часто иногда Никогда

1
Бывает ли так, что Вы не находите понимания у близких
(друзей)?

2
Возникает ли у Вас мысль, что по-настоящему Вы ни-
кому не нужны?

3
Бывает ли у Вас ощущение собственной заброшенности,
покинутости в мире?

4 Испытываете ли Вы недостаток в дружеском общении? 

5
Бывает ли у Вас чувство острой тоски по чему-то безвоз-
вратно ушедшему, потерянному навсегда? 

6
Чувствуете ли Вы перегруженность поверхностными со-
циальными контактами, не дающими возможность ис-
тинного человеческого общения?

7
Присутствует ли у Вас ощущение собственной зависи-
мости от других людей?

8
Способны ли Вы сейчас к истинному сопереживанию
горя другого человека?

9
Можете ли Вы выразить человеку свое сопереживание,
понимание, сочувствие? 

10
Бывает ли так, что успех или везение другого человека
вызывает у Вас чувство своей ущемленности, сожаление
по поводу собственных неудач?

11
Проявляете ли Вы свою самостоятельность в решении
сложных жизненных ситуаций?

12
Чувствуете ли Вы в себе достаточный резерв возможно-
стей для того, чтобы самостоятельно решать жизненные
задачи? 
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РЕЦЕНЗІЇ

Дем’янчук, Олександр

РЕЦЕНЗІЯ НА КНИГУ: САВОЙСЬКА С. В. 
МОВНА ПОЛІТИКА У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ: 

ДЕСТРУКТИВНІ І КОНСТРУКТИВНІ ВИМІРИ:
монографія / С.В. Савойська. — К.: ВЦ «Просвіта», 2015. — 688 с.

Монографія присвячена актуальній мовно-політичній проблемі, яка є важливою не лише для
вітчизняної, а й світової громадськості. Водночас оцінити наслідки здійснення мовної політики на
теренах України імперською і радянською системами у минулому і на сучасному етапі стало мож-
ливим лише тоді, коли Українська держава стала незалежною. 

Праця порушує одну із найактуальніших проблем — деструктивні і конструктивні наслідки здій-
снення мовної політики у період модернізації, глобалізації і трансформації українського суспільства,
що показано автором монографії на основі аналізу і використання великої кількості вітчизняних
та закордонних наукових джерел. 

Монографічне дослідження, яке є особливо актуальним, необхідним і своєчасним, має чітку
структуру. Перший розділ монографії присвячено еволюції розвитку мовної політики, її ідейно-тео-
ретичному потенціалу та фундаментальному аналізу понятійно-термінологічного апарату. 

Щоб реалізувати мету, поставлені завдання та подивитися на мовну політику по-новому, С.В. Са-
войська ввела до наукового обігу декілька власних термінів — це «асиміляція мовно-політична»,
«комунікація мовно-політична», «ідентичність мовно-політична», «культура мовно-політична»,
«антиукраїнська діяльність», «російськомовні українці», «сепаратизм мовно-політичний», «єдність
загальнонаціональна», «двомовність українсько-російська», «мови регіональні (міноритарні)» та
багато інших. Заслугою автора також є і те, що вона закцентувала та активізувала увагу на новому
розумінні, уточненні, розширенні і спекулятивному використанні деякими вітчизняними політи-
ками таких понять, як «українська національна ідея», «офіційна мова», «державна мова», «регіо-
нальна мова», «двомовність» тощо. Тобто заслуга автора монографії полягає і у тому, що вона вперше
вказала на витоки мовно-політичного сепаратизму, виявила його сутність, чинники, визначила його
основу, запропонувала як термін та ввела до наукового обігу як категоріальне поняття та явище. 

У другому розділі монографії, що збагачує вітчизняну науку змістовним і фактичним матеріалом,
який вперше залучений до наукового обігу, розкриваються питання статусу української і російської
мов, а також проблеми, пов’язані з їх функціонуванням в усіх сферах і галузях суспільно-політич-
ного життя держави. У цьому контексті дослідниця детально аналізує сферу здійснення мовної
політики у східному та південному регіонах країни, зокрема в АРК. Варто відзначити, що новим
у дослідженні є аналіз мовного законодавства, а також кадрових, навчально-методичних та інших
мовно-політичних освітніх проблем, які розгляються автором монографії під кутом зору раціональ-
них та ірраціональних підходів. 

Особливу увагу привертає третій розділ монографії, де з’ясовуються чинники розвитку і поши-
рення двомовності в українському полікультурному суспільстві, сутність і характер подвійних стан-
дартів мовної політики, що, на слушну думку автора, яка висловлює власне бачення вирішення
мовної проблеми в Україні, дестабілізувало мовний феномен та загострило мовно-політичну кризу
у сучасній Україні. 

У четвертому та останньому розділах монографії на високому науковому рівні розкрито внутрішні
і зовнішні чинники виникнення мовних проблем в Україні, розглянуто політико-правові, культурні
та ідеологічні механізми їх вирішення на основі тріади, складовою частиною якої є діалог дискурс
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і консенсус. Це дало можливість автору порівняти та узагальнити досягнення і недоліки вітчизняної
та зарубіжної науки щодо здійснення їх мовної політики та розв’язання мовно-політичних проблем
у сучасній Україні. 

Варто звернути увагу, що методи, які використано у дослідженні, підібрані фахово, є обґрунто-
ваними та сприяють отриманню достовірних результатів. Уперше за допомогою таких наукових під-
ходів і методів, як тріадний, історіологічний, комунікативний, деструктивний, конструктивний та
інших автору вдалося проаналізувати понятійно-термінологічний апарат концепту «мовна полі-
тика», його сутність, подвійний характер, еволюцію розвитку, ідейно-теоретичний потенціал,
законодавче і кадрове забезпечення, поширення двомовності, зовнішні і внутрішні чинники деста-
білізації мовного феномену, його геополітичний і консенсусний виміри забезпечення цілісності і со-
борності Української держави. Все це дослідниця аналізує в останньому розділі роботи. Автор
приділила увагу вивченню закордонного досвіду і можливості його застосування в Україні, а також
об’єднавчому потенціалу української мови, який докладно розкрито у п’ятому розділі монографіч-
ного дослідження. Досліджено основні напрями політико-правового врегулювання мовного пи-
тання на підставі аналізу законопроектних ініціатив полярних політичних сил, які автор аналізує
та узагальнює також у цьому розділі. Усе це дозволило автору подивитися на проблему по-новому,
виокремити ті аспекти, за допомогою яких пропонується змінити мовну ситуацію у державі на ко-
ристь усієї української полікультурної спільноти, а не окремої її російськомовної частини; реалізу-
вати права національних меншин та захистити їх самобутність, підтримати мовно-культурне
розмаїття, стержнем якого, на слушну думку автора, є і надалі має залишатися одна офіційна укра-
їнська мова, як мова усього українського народу, який об’єднується у політичну націю навколо на-
ціональних інтересів, цінностей і державних символів. 

Заслуговує схвалення також і те, що у праці докладно проаналізовано наслідки здійснення мовної
політики у сучасній Україні, які, на слушну думку дослідниці, спричинили виникнення мовно-по-
літичного сепаратизму, під дією якого виникла «Помаранчева революція», сталася «Революція Гід-
ності», анексія АР Крим та загарбницька російська війна на Сході незалежної України, яка забрала
життя і скалічила тисячі українських патріотів. 

Підсумовуючи основні положення і висновки, які є належним чином обґрунтованими, наскріз-
ними і такими, які повністю випливають із змісту монографічного дослідження, варто зазначити,
що праця С.В. Савойської вирізняється виваженістю, достовірністю, відповідною обґрунтованістю
і лаконічністю. 

Враховуючи вищезазначене, саме тому ця монографія має надзвичайну наукову цінність, ос-
кільки проблеми, які порушила автор, мають велике значення для подальшого збереження україн-
ської мови і культури українського народу та формування політичної нації навколо єдиного стержня
�українського автохтонного етносу. 

Тому вказана праця є вимогою часу, а також дослідженням із високим рівнем достовірності й об-
ґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій. У процесі дослідження отримано нові
теоретичні результати, використання яких сприятиме вирішенню сучасних проблем у мовно-полі-
тичній сфері, а також у подальших наукових розробках у галузі політичних наук, зокрема політології. 
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