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1917 – РЕВОЛЮЦІЯ: 100 РОКІВ ПОТОМУ

2017 рік, який вже набігає кінця, рівно на сто років віддаляє нас від часу, коли у Російській імперії (до
якої тоді входила більша частина сучасних українських земель) за один рік відбулося аж дві революції:
буржуазна у лютому та соціалістична у жовтні. Зараз
відношення до подій того часу досить неоднозначне,
кажуть навіть, що ці революції відбулися завдяки німецьким грошам (нагадаємо, що у той час йшла Перша світова війна і Німеччині було вигідно послаблення Росії), які виділялися на підтримку діяльності революціонерів. Так, чи інакше, але російські революції
1917 року здійснили суттєвий вплив на розвиток та
історію всієї світової цивілізації.
Все почалося у Петрограді, де революційні виступи робочих підтримали солдати петроградського гарнізону. Під тиском обставин 2 березня 1917 року російський імператор Микола ІІ зрікся престолу, а вся влада
перейшла до рук Тимчасового уряду, який було сформовано Державною Думою. У Києві окремі представники
українських лівих партій 3–4 березня 1917 року створили
власний орган влади – Українську Центральну Раду.
Головою Ради було обрано історика Михайла Грушевського. Тимчасовим урядом під контроль Центральної Ради було передано п’ять губерній – Волинську, Київську,
Подільську, Чернігівську та Полтавську, які і утворювали Українську Народну Республіку (УНР).
У Харкові та у більшій частині підконтрольних
йому територій самодостатня влада склалася наприкінці серпня 1917 року, а вже 3 вересня харківські більшовики заявили: «Харківська Рада робочих, солдатських та селянських депутатів призначається єдиною
владою у місті». Згодом на ІV з’їзді Рад ДонецькоКриворізької області було проголошено створення
Донецько-Криворізької республіки зі столицею у місті
Харкові. На частині території Херсонської і Бессарабської губерній було проголошено Одеську Радянську
Республіку з центром в місті Одеса. У Криму було
створено Радянську Соціалістичну Республіку Тавриди, у Галіції – Західноукраїнську Народну Республіку.
Той час можна охарактеризувати, як «війна всіх з
усіма» – білі воювали з червоними, селяни з поміщиками, анархісти з будь-якою владою.
За допомогою у боротьбі з більшовиками
Центральна Рада звернулася до Німеччини та АвстроУгорщини, які на той час вели переговори про мир
з Радянською Росією. Німці згодилися заключити
договір з УНР в обмін на поставки продовольства до
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Німеччини, але вони бажали мати справу тільки з самостійною державою. Саме тому 9 січня 1918 року
Рада проголосила ІV Універсал, яким УНР проголошувалася незалежною державою. Але вже 26 січня
1918 року Київ було зайнято червоноармійцями. Згодом на більшій частині України була встановлена Радянська влада. Відновлення влади Центральної Ради
(за допомогою німецьких та австрійських багнетів) не
призвело до стабілізації політичної ситуації у країні.
Уряд УНР виявився неспроможним забезпечити
поставки продовольства новим союзникам. В країні
панувала анархія, безлад та спекуляція. Все це призвело до того, що німецькими військовими Центральну
Раду було розпущено. При цьому ні населення, ні
частини української армії не виступили проти таких
дій німецького військового командування.
Одночасно з розпуском Центральної Ради з дозволу
німців в Києві проходив Всеукраїнський з’їзд хліборобів, на якому владу в Україні було передано царському генералу, ад’ютанту Миколи ІІ – Павлу Скоропадському, а самого П. Скоропадського проголошено
гетьманом України з практично монархічними повноваженнями. Але ці заходи ситуацію в країні не покращили. Сподіваючись на підтримку країн Антанти,
П. Скоропадський 14 листопада 1918 року оголосив
Федеративну грамоту, якою закликав відновити Російську державу на федеративній підставі.
Але було вже запізно. Зі сходу наступали більшовики, а українські соціалістичні партії створили
Директорію УНР на чолі з В. Винниченком. Один з
членів Директорії С. Петлюра проголосив себе військовим отаманом УНР і підняв повстання. Дружини
П. Скоропадського було розбито, сам він втік з України, а у Київ увійшли війська Директорії. Але Директорія також не в змозі була налагодити керування країною, її роздирали політичні протиріччя. В. Винниченко доказував, що треба спиратися на більшовицькі
лозунги для залучення робочих та бідніших з селян.
С. Петлюра, навпаки, пропонував спиратися на заможні верстви населення. В результаті безперервних
суперечок Директорія не вирішила ні земельного, ні
будь-якого іншого соціального питання. Отамани, що
становили основу армії УНР, переходили на бік більшовиків. І вже 5 лютого 1919 року частини Червоної
Армії ввійшли до Києва. Через деякий час на більшій
частині сьогоднішніх українських земель діяла влада
Української Соціалістичної Радянської Республіки
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(УСРР). 30 грудня 1922 року було проголошено створення Союзу Радянських Соціалістичних Республік,
до якого УСРР ввійшла як рівноправний суб’єкт.
Аналізуючи події сторічної давнини, бачимо, що
ні Центральна Рада, ні Гетьманат П. Скоропадського,
ні Директорія УНР не спромоглися створити умов для
стабілізації ситуації у країні і утримання влади. Але
ідея незалежності українських земель міцно засіла у
головах української національної спільноти.
Довгоочікувана незалежність прийшла у 1991 році.
Акт про незалежність України підтримала більша частина населення країни. Народ сподівався, що у невеликій (порівняно з Радянським Союзом) республіці, яка
має вихід до моря, значні природні ресурси, велику
кількість промислових і сільськогосподарських підприємств, розвинену інфраструктуру навести лад та покращити життя можна буде дуже швидко. На превеликий
жаль за чверть сторіччя незалежності керівництву країни так і не вдалося вирішити більшої частини питань,
що гостро стоять перед суспільством. Напроти, рівень
життя населення країни з кожним роком стає все нижчим. Тим не менш, не дивлячись на суттєве скорочення чисельності населення, суспільство продовжує розвиватися: діти народжуються, навчаються у школах та
вищих навчальних закладах, працюють в тих установах та підприємствах, які ще продовжують функціонувати, займаються приватним бізнесом. При цьому
саме на старшому поколінні лежить відповідальність
за те якими виростуть наші діти, як будуть ставитися
до нас та до таких як вони самі, які закони будуть
приймати та яку країну будуватимуть.
Для підвищення якості та ефективності виховної
роботи серед студентів закладів вищої освіти завжди
доцільним було об’єднання зусиль таких закладів або
їх структурних підрозділів. Таке неформальне
об’єднання відбулося у 2012 році, коли спільними зусиллями механіко-технологічного факультету ХНУБА та
факультету інтегральної підготовки НТУ «ХПІ» була
підготовлена та проведена науково-практична конференція «Європейські та традиційні українські цінності
очима сучасної української молоді» (14-15 березня 2012
року). Пізніше у 2015 році до неформального об’єднання
приєднався історичний факультет ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, а цього року – ХНТУСГ ім. Петра Василенка. Слід
зазначити, що всі спільні заходи активно підтримували громадські організації: Окремий науково-освітній
центр Українського козацтва ім. Г.С. Сковороди,
Харківський науково-дослідний інститут козацтва та
Академія військово-історичних наук і козацтва.
Взагалі, заохочення студентської молоді для участі у науково-практичних конференціях, присвячених
проблемам становлення української державності, є
одним з пріоритетів виховної роботи. Найбільш значущими конференціями, які підкреслюють системність цієї роботи, є наступні:
– 2011 р. – Всеукраїнська науково-практична
конференція «Історико-культурна спадщина Українського козацтва у виховній діяльності сучасних вишів;
– 2012 р. – Регіональна науково-практична конференція «Європейські та традиційні українські цінності очима сучасної української молоді»;
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– 2015 р – Всеукраїнська науково-практична
конференція «Козацький рух на теренах України та
патріотичне виховання молоді на його засадах»;
– 2015 р – Міжнародна конференція «Українська
державність, мова, культура в інформаційному тисячоріччі» (на базі Харківського національного університету радіоелектроніки);
– 2017 р. – Науково-практична конференція з міжнародною участю «Соціально-політична активність молоді в умовах формування громадянського суспільства»;
– 2017 р. – Міжнародна науково-практична конференція «Національна ідея: основа стратегії розвитку
українського суспільства в XXI столітті»;
– 2017 р. – Всеукраїнська науково-практична
конференція «Гетьман Іван Мазепа: історична постать
у контексті процесів українського державотворення».
У перекладі з грецької філософія це любов до
мудрості, це само та наука, яка визначає загальні
принципи буття і пізнання, відношення людини до
світу, це наука про закони розвитку природи, суспільства та мислення. Саме тому філософію слід активно
залучати до виховного процесу. З метою реалізації
такої концепції протягом останніх п’яти років силами
неформального об’єднання щорічно проводяться міські науково-практичні семінари. У 2013 році філософський семінар проходив на базі ХНУБА, мав назву
«Філософія та релігія в пошуках духовних пріоритетів
сучасного світу» та був присвячений 1025-річчю
Хрещення Київської Русі. З 2014 році семінари проходять на базі НТУ «ХПІ» та мають назву «Філософія в
сучасному світі». Ці семінари присвячуються різним
подіям, але місце для духовності в них завжди є пріоритетним. Крім того на семінарах розглядаються та
обговорюються філософські проблеми права та держави, науки і техніки, культурні традиції минулого та
сучасного в Україні.
І це тільки основні заходи. А було ще багато публікацій у науковому інформаційному журналі «Новий
Колегіум», а ще було проведено безліч семінарів, круглих столів, наукових зустрічей тощо, де в тому або
іншому вигляді з наукових позиції обговорювалися
питання національного суверенітету України. І ось в
рік 100-річчя Української революції 1917–1921 років
ця кількість переросла в якість – видання монографії
«Національний суверенітет: український вимір в контексті світової політичної думки», яка підвела риску
під майже 7-річними науковими дослідженнями.
Авторський колектив, під загальним керівництвом
професора О.В. Воронянського, об’єднав учених Харківського національного університету будівництва та
архітектури, Харківського національного технічного
університету сільського господарства імені Петра Василенка та Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут».
Для чого ця книга? Автори декларували свою наукову і громадянську позицію з дуже непростих питань сьогодення, на які треба давати відповіді. І відповіді зрозумілі та обґрунтовані. Насамперед, автори
вважали за необхідне дати обґрунтоване наукове визначення категорії «національний суверенітет» та
дослідити процес і механізми його реалізації в ході
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становлення політичної системи сучасної України.
Для сьогодення це конче актуальне завдання, що визначається науковою невизначеністю категорії «національний суверенітет» і практичними проблемами та перспективами його реалізації в процесі формування сучасної
української державності, насамперед з точки зору політології. Об’єктом дослідження є еволюція поняття
«національний суверенітет» і утвердження національного суверенітету в політичній системи України в період після проголошення державної незалежності. При
цьому досліджується внутрішньополітичний аспект
національного суверенітету. Предметом дослідження є

реалізація національного суверенітету в процесі розбудови сучасної української держави.
Наукова новизна монографії зумовлена самим підходом до проблеми: еволюція політичної системи
України досліджується не в контексті становлення
державних та партійних установ, а як результат динаміки балансу сил ресурсозабезпечених суб’єктів конкуренції за владні позиції у складі української нації.
Ми сподіваємося, що ця тема знайде і в подальшому своїх розробників. На сьогодні ми свою справу
зробили. Як кажуть: «Хто може, хай спробує зробити
краще».

Під час презентації монографії
«Національний суверенітет: український вимір в контексті світової політичної думки»

Ю.В. Журавльов
декан механіко-технологічного факультету ХНУБА
А.В. Кіпенський
декан факультету соціально-гуманітарних технологій НТУ «ХПІ»

ДОСТОЧТИМОЕ СЕМЕЙСТВО КВИТОК
Наличие исторической памяти –
залог успешного будущего
При вдумчивом прочтении названия статьи
становится ясно: есть смысл жить, если у личности
или народа есть память о прошлом. Не уподобляясь
тем, кто, не имея памяти о прошлом, смеется в
сытости, плачет от голода и не имеет будущего,
давайте бережно относиться к памяти о прошлом
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нашей страны и родного города Харькова. Прав был
Михаил Васильевич Ломоносов, говоря: «Малый
человек и на горе мал, исполин велик и в яме».
В яму исторического беспамятства упал весьма значимый для Харькова и всей Слобожанщины род
Квиток.
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Интенсивное заселение территории Слобожанщины началось во времена Богдана Хмельницкого,
после того когда он в 1651 г. был вынужден заключить договор с польским правительством, по которому
на Украине восстанавливалась власть шляхетской
Польши. Дабы уберечь «утесненный народ от ляхов»
Б. Хмельницкий разрешил ходить казакам «из городов
к Полтавщине и за границу в Великую Россию на житье. И с того времени начали оседать: Сумы, Лебедин,
Харьков, Ахтырка и иные слободские места, даже до
р. Дону казацким народом» («Летопись Самовидца»,
издание 1878 г.).
Большинство старинных казацких родов Слобожанщины (Захаржевские, Шидловские, Ковалевские и
др.) были выходцами из малороссийских областей
Польши, поэтому некоторые их считали поляками, хотя
на самом деле они были православными южноруссами.
Фамилия Квиток – народно-малороссийская –
сокращенно (по южно-славянски) от фамилии Квитковские. Квитковских в польской геральдике две ветви. Ветвь, идущая от графа Яско Квитковского, который в 1230 году был воеводою Краковским (Варшава
появилась значительно позже), идет в Харьков через
полковника Афанасия Квитку. Афанасий выйдя из
польского королевства и вступив в подданство царя
Алексея Михайловича, был полковником Гадячского
и Малороссийского полков. Его сын Семен Афанасьевич Квитка по смерти отца перешел в Харьковский
полк и в 1666 г. был избран там полковым судьей. Он
занимался постройкой укреплений против татар, обновил городки – Тарановку, Гуляй-Поле и разрушенный оборонительный вал (в 1713 г.). В числе прочих
подписал просьбу о сохранении за старшиною прежних прав по части полкового самоуправления, которое
старался нарушить полковник Куликовский. Следует
отметить, что в те годы в городках и слободах имело
место административно-военное самоуправление. Во
главе казаков и всего местного населения стоял полковник харьковского слободского полка. За ним полковая и, наконец, сотенная старшина.
В казацкой среде потомственность не приветствовалась, скрывалась. Квиткам удалось очень рано
вступить в ряды слободской казацкой старшины, за
счет чего они впоследствии приобрели право на дворянство. В конце XVIII в. старшинские польские роды
стали переименовываться в российских дворян и тогда
у них получили особое значение геральдические росписи. Большинство из них не могло предоставить документов, которые бы доказывали их шляхетское,
графское положение в Польше, но все-таки они настаивали на этом своем исконном дворянстве.
О родословной Квиток рассказывает в своей
книге «Заметки и материалы по истории Слободской
Украины» проф. Д.И. Багалей: «Квитки своей личной
деятельностью создали себе почетное положение в
местном харьковском обществе во 2-ой половине
ХVII и в XVIII вв. Из их семьи вышло несколько
выдающихся деятелей на поприще военного и гражданского управления краем».
Если первым поколениям Квиток за более чем
150-летний период приходилось отбивать Харьковскую
6
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землю от степняков (татар, нагаев и др.), то последующим Квиткам пришлось строить, расширять и
укреплять город, архитектура и постройки которого
частично сохранилась до наших дней. Дальнейшая
деятельность Квиток продолжалась на поприще просвещения, образования, искусства и литературы. Кто
же встарь делал Харьков великим городом?
Родоначальниками трех ветвей харьковских Квиток стали сыновья Семена Афанасьевича – Петр,
Алексей и Григорий. Наиболее известна ветвь Григория Семеновича, пожалованного в полковники по докладу Императору Всероссийскому Петру I, который
сделал граф А.М. Апраксин 2 ноября 1703 г.
Г.С. Квитка неусыпно заботившегося об укреплении
Харькова, особое внимание он обращал на сторожевую службу, потому что в это время особенно усилились наезды запорожцев. Он же предводительствовал
казаками, отправленными в далекий персидский поход, откуда вернулись немногие. Родовым гнездом
Квиток стало село Основа, которое Григорий Семенович купил у Захаржевских в 1713 г.
Сын Григория Семеновича – Иван Григорьевич
тоже дослужился до полковника (звание ему было
пожаловано грамотой Императрицы Елизаветы Петровны в 1743 г.) и продолжил дело отца. Иван Григорьевич предводительствовал слободскими казаками,
отправленными в 1733–1734 гг. в польский поход.
Будучи обозным харьковского полка, И.Г. Квитка
участвовал 1737 г. в крымском походе генерала
П.П. Ласси, о чем составил собственноручные любопытные заметки. Тогда сожгли Карасу-базар и он сам
едва избежал смерти.
Внук Григория Семеновича – Федор Иванович,
капитан харьковского полка, будучи весьма образованным и уважаемым человеком, пожертвовал участок
своей земли для создания Харьковского университета
на улице Университетской. Чтили его и во дворянстве:
в период с 1783 г. по 1795 г. он семь раз избирался на
должность уездного Предводителя.
Следует подчеркнуть, что все представители рода
Квиток были люди глубоко религиозные и кристально
честные, за что их любили и уважали современники.
Из их рода вышло несколько монашек и монахов. Две
дочери Григория Семеновича были игуменьями
Хорошевского монастыря. Супругой полковника Ивана Григорьевича была сестра святителя Иосафа Горленка. Внук Григория Семеновича и сын Ивана Григорьевича Николай Иванович с именем Наркисс, был
архимандритом Куряжского монастыря.
Наркисс Квитка (1770–1788 гг.) много сделал добра
для Куряжского монастыря. По закрытию Куряжского
монастыря он был переведен во второклассный Голутвин монастырь, но уже был стар для общественного служения. Постриженный в монашество в 1751 г.
он был учителем, сперва в Харькове, а потом в Псковской семинарии, где занимал должность проповедника. Произведенный игуменом Любятого монастыря,
именным повелением императрицы в 1761 г. назначен
был в духовники посольству, отправляющемуся на
конгресс в Германию. По возвращении из Вены в 1762 г.
Наркисс был посвящен в архимандриты Успенского
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монастыря. Но для питомца юга не по силам был
суровый север. Отец Наркисс испросил себе дозволение перейти в родную Белгородскую епархию, где
был определен в настоятели Обоянского и потом Никольского монастыря, затем в 1770 г. определен в архимандриты Куряжа. В Голутвине он пробыл только
год. Возраст требовал покоя и спокойной жизни (ему
уже был 61 год). Согласно с его просьбой святой
Синод определил: «Архимандрита Наркисса за старостью и болезнями его уволить от настоятельской
должности и дозволить ему иметь пребывание в
харьковском Покровском училищном монастыре,
с определением пристойной келии. Причем не возбранять ему совершать священнослужение, когда для
спасения души своей пожелает того». В Покровском
монастыре отец Наркисс прожил немногим более
2-х лет и «по долговременной болезни скончался
23 апреля 1792 г.».
В 1749 г. в Хорошевском монастыре игуменьей
была Феофания Квиткина, а в 1754 г. – Мария Квиткина-Гамалевская (фамильная летопись г. Квиток). В
летописи Квиток полковник Иван Григорьевич Квитка
записал: «1728 г. января 28 дня сестра моя Феодосия
приняла иноческий чин и наречено ей в иночестве имя
Феофания».
Игуменья Мария Квиткина-Гамалеева. По летописи Квиток: «Василий Андреевич Гамалея, умерший
в Гильянском походе, имел в супружестве дочь харьковского полковника Григория Семеновича Квитки,
Марфу Григорьевну, которая после его смерти в 1729 г.
приняла монашество в Хорошевском монастыре»». В
1748 г. в великий пост получен указ о бытии в епархии сей дяде нашому (пишет один из сыновей полковника Ивана Григорьевича, за которым была сестра
преосвященного Иосафа) Иосафу Горленке, Лубенскому архимандриту и наместнику Троицкой лавры,
которого посещал Симон Тодорский, архи-епископ
Псковский в Петербурге, в Петропавловском соборе.
Преосвященный Филарет, епископ Ахтырский и
Харьковский, описывая монастыри Харьковской
епархии, останавливается на родословной Квиток. Вот
что он пишет, описывая харьковский Покровский монастырь: «…в древние времена в нижней церкви Покровского монастыря погребались многие из знатных
фамилий слободской Украины. Каменные склепы
многих и поныне целы под полом нижнего храма. На
одной металлической дощечке написано: «Рок 1706
авг. 23 дня, в среду преставился раб божий Федор
Григорьевич Захаржевский, полковник харьковский, в
полку на Самаре, и погребен в Харькове. На реке Самаре содержал стражу против крымцев, а в показанное
время происходили еще раскольничьи движения донцов». Так Федор Григорьевич окончил жизнь свою на
страже за покой православной Руси.
На другой дощечке написано: «Року 1721 июня
15 дня в субботу пополудни преставилась раба божья
Марфа Федоровна Квитка; Христе Боже душу ея упокой». По фамильной летописи Квиток видим, что это
была дочь Федора Григорьевича Донец-Захаржевского,
бывшая в замужестве за сыном полковника Григория
Семеновича Квитки – Романом и только один год
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жившая в супружестве. По той же летописи видим,
что в том же храме был фамильный склеп Квиток.
Здесь по летописи погребены умершие в один и тот
же день (22 окт. 1734 г.) Василиса Еремеевна, урожденная Красновская, супруга полковника Григория
Семеновича Квитки 56 лет и сын ее Василий Григорьевич Квитка 25 лет. Мать и сын умерли через месяц
после того, как сам полковник Григорий, отправившись на богомолье в Киев, умер там в 65 лет и погребен близ великой Успенской церкви. В 1735 г. 24 августа умер капитан Стефан Григорьевич Квитка 23 лет
и погребен в училищном монастыре в нижней церкви
трех святителей пред левым клиросом.
Среди других представителей рода Квиток,
внесших существенный вклад в развитие Слобожанского края, следует отметить Андрея Федоровича
Квитку-Основьяненко (1775–1840 гг.), известного губернского Предводителя харьковского дворянства и
его брата – Григория Федоровича (1778–1843 гг.),
уездного Предводителя харьковских дворян, бывшего
«по совместительству» великим писателем земли
Харьковской, даты рождения и смерти которого ежегодно отмечает ЮНЕСКО.
Андрей Федорович Квитка начал свою деятельность в чине майора и дослужился до тайного советника, что соответствует званию генерал-лейтенанта в
армии или вице-адмирала во флоте. Каждые три года
он избирался Губернским Предводителем Харьковского дворянства, в общей сложности 8 раз за период
с 1810 г. по 1834 г. за исключением того трехлетия,
когда он был избран сенатором в царствование Николая І. Андрей Федорович был человеком представительным по наружности, доброго нрава, занимательный в обществе и умный в беседах. Он одинаково хорошо относился к богатому и бедному, с честью служил дворянству, но без особого искательства. Его любили и уважали харьковские дворяне. Об Андрее Федоровиче метко выразился М.М. Куликовский: «Бог
зробив форму Губернського Предводителя дворянства, вилив Квитку – та й розбив ії». Андрей Федорович, безусловно, был одним из влиятельнейших людей
своего времени. Имея голос в высших правительственных сферах, он принес немалую пользу своей
родной Украине и особенно Харькову.
В начале XIX века наблюдалось бурное развитие
Харьковской губернии. В Харькове создаются различные общества и государственные учреждения, оказывающие огромное влияние на жизнь города. Так, в
конце 1811 г. было основано «Общество благотворения» для оказания помощи нуждающимся, председателем которого стал Андрей Федорович Квитка, а в
апреле 1812 г. утверждается Институт благородных
девиц под Высочайшим покровительством императрицы Марии Федоровны. Председатель правления
института – А.Ф. Квитка. Занимая столь высокие посты, в своей деятельности он оставался кристально
чистым человеком, вызывая абсолютное доверие и
большое уважение своих сограждан.
Много добрых дел было сделано им также в качестве Предводителя губернского дворянства. После
Отечественной войны 1812 г., действуя в интересах
7
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Отчизны и ее защиты, Андрей Федорович организовывает в Харькове Кадетский артиллерийский корпус для
40 кадет из молодых дворян губернии – детей бедных
родителей, который был заложен 7 июня 1725 г. и закончен в 1835 г. В дальнейшем последний был переведен в Полтаву, где находится и по сей день. Хотелось бы, чтобы нынешние курсанты артиллеристы и
ракетчики, знали, кто начинал благое дело защиты
Отечества.

Андрей Федорович Квитка

Двенадцатого января 1816 г. в нашем городе
по инициативе А.Ф. Квитки был открыт Слободско-Украинский отдел Российского Библейского
Общества, услугами которого в дальнейшем пользовались известные словисты Харькова А.А. Потебня,
П.А. Бессонов и др.
Поразительно широкой была область интересов
А.Ф. Квитки – всесторонне одаренной личности,
оставившей нам свое наследие в различных сферах
человеческой деятельности. Организованная Андреем
Федоровичем в районе Основы оранжерея развивалась,
реорганизовывалась и превратилась в фабрику по выращиванию свежих овощей в зимнее время, поставляемых прямо к столу харьковчан. Она существует и
процветает, по сей день.
В 1827 г. Андрея Федоровича Квитку назначили
губернатором Восточного края Украины. При его
правлении крестьянам жилось хорошо: процветал
мирный земледельческий труд, установились добрые
и честные отношения между людьми, что способствовало укреплению твердых нравственных начал среди
населения этого края. Разбои, грабежи, воровство и
ябедничество почти не существовало здесь.
8
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Но, основным и любимым детищем А.Ф. Квитки
был Харьковский университет. Стоя у истоков его
создания, он много усилий приложил для его становления, развития и превращения Харьковского университета в мировой очаг культуры, за что был удостоен
звания почетного члена университета в 1833 г. А в
декабре того же года в Харькове была открыта публичная библиотека для чтения, попечителем которой
был Андрей Федорович. В настоящее время это Харьковская библиотека имени В.Г. Короленко – основная
интеллектуальная сокровищница не только Харькова,
но и всей Украины, которая стоит в ряду крупнейших
и уникальнейших по своему содержанию библиотек
бывшей России: Московской им. В.И. Ленина и Петербургской им. М.Е. Салтыкова-Щедрина».
Принадлежащее А.Ф. Квитке имение на Основе,
было любимым местом отдыха харьковчан. Вот как
описывает газета «Губернские ведомости» это имение
в 1838 г.: «В самом ближайшем расстоянии от города – село Основа помещика, тайного советника Андрея Федоровича Квитки, где есть приятная для прогулки сосновая роща и сад, привлекающий многих из
городских обывателей. В саду находится большое заведение экзотических растений, из которых некоторые
уже акклиматизировались». А вот как описывает его
один из посетителей сада Квитки в апреле 1840 г.:
«А у А. Ф. в Основе были богатые оранжереи, которые с наступлением весны всегда привлекали к себе
любителей садоводства. В них росли редкие экзотические растения, вывезенные из заграницы».
В своем основянском имении Андрей Федорович,
по словам М.А. Коростовцевой, принимал Императора
Александра I. Смоляные бочки горели на всем расстоянии дороги от Харькова до Основы. Император,
войдя в великолепный дом с оранжереями, бронзой,
зеркалами и мрамором, спросил с улыбкой: «Не во
дворце ли я?»
В книге Слободско-Украинской Духовной Консистории Харьковского уезда с. Малая Даниловка
Константино-Еленовской церкви за 1833 г. в отделе о
венчании написано: «Января 22 числа села Хорошева
выпущенный на волю помещиком, действительным
статским советником Андреем Федоровичем Квиткой
Василий Иванов сын Болдовский и обывательница
девица дочь Усова. Оба лица первым браком, жениху
25 лет, невесте 27 лет». Как видно, благородные поступки не были чужды Андрею Федоровичу.
Прожив достойную, насыщенную замечательными событиями жизнь, Андрей Федорович Квитка
умер в 1840 г. и был похоронен в семейном склепе
Квиток Иоанно-Предтеченской церкви на Основе.
Следуя христианскому принципу: «Спеши делать
добро», А.Ф. Квитка немало преуспел, оставив своим потомкам благодарную светлую память. Низкий
поклон Вам, Андрей Федорович, за содеянное!
Семена, посеянные Вами, пали на благодатную
почву.
Григорий Федорович Квитка – будущий выдающийся украинский писатель (Квитка-Основьяненко)
в декабре 1793 г., будучи 15 лет от роду, был записан
на военную службу вахмистром лейб-гвардейского
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конного полка, а в январе 1794 г. он уже в чине капитана «из оного полка по прошению отпущен». В
1804 г. он подал прошение Слободско-Украинскому и
Харьковскому епископу Христофору Сулиме, в котором пишет: «… Прошу в сходстве желания моего
определить меня в Старохарьковский Преображенский общежительский монастырь (Куряжский) на послушание монашеского чина…», куда он и был зачислен. В январе 17-18 числа 1805 г. Григорий Федорович
присутствовал на торжествах в связи с открытием
Харьковского университета, на организацию которого
он положил много сил и средств, а в апреле он самовольно оставляет куряжский монастырь и возвращается домой. Наряду с В.Н. Каразиным он принимал
активное участие в сборе средств на создание университета. В начале 1809 г. Григорий Федорович вместе с
братом Андреем Федоровичем переезжает на жительство в Харьков в связи с избранием последнего на
должность Предводителя дворянства Харьковской
губернии.

Григорий Федорович Квитка (фото со старинной гравюры)

В 1811 г. Григорий Федорович стал инициатором
организации «Общества благотворения». На существование этого общества последовало Высочайшее
соизволение 19 января 1812 г. Дворяне установили
ежегодный взнос от членов общества по 25 руб. ассигнациями, пожертвования других лиц дали совету
общества (делами которого заведовал учредитель)
«возможность воспомоществовать целым семействам,
по удостоверению в их бедности и честности. Главное
попечение совета обращено было на доставление
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воспитания юношей дворянского происхождения. Дети мужского пола были определены на иждивение
общества в пансион при губернской гимназии».
Вначале 1812 г. в Харькове начинает работать
профессиональный театр, где в труппе И.Ф. Шеина
играл молодой Н.С. Щепкин. Г.Ф. Квитка становится
директором театра, а позже – «правителем дел» института Благородных девиц, который открылся в
Харькове 15 сентября 1812 г. В то время, по словам
М.А. Коростовцевой, он помещался за церковью на
Благовещенской улице, где была Александровская
больница. Так что со службы Григорий Федорович
ходил домой к матери прямо через калитку институтского сада. Коростовцева воспитывалась тогда в доме
Квиток вместе с его сестрами. Помещение состояло из
двух комнат: большая тремя окнами выходила во
двор, окно меньшей комнаты – в сад. Обедая дома,
Григорий Федорович постоянко шутил, рассказывая
об институте и шалуньях институтках. В воспоминаниях Коростовцевой Григорий Федорович предстает в
суконной темной чунарке с добрым кротким выражением лица, умными черными глазами, из которых
один был полузакрыт.
Император Александр І посетил институт Благородных девиц, принял образ Петра и Павла, вышитый
девицами и препроводил к августейшей матери своей
Марии Федоровне, которая со своей стороны удостоила Совет общества своим рескриптом от 22 октября.
Это подало Г.Ф. Квитке смелость привести в действие
давно задуманный план: как предводитель харьковского уезда, он ходатайствует у Марии Федоровны о
принятии института под ее покровительство и получает согласие, вследствие чего институт был отделен от
ведения благотворительного общества и поступил под
ведение особенного совета под предводительством
губернского предводителя. После принятия института
под высочайшее покровительство в 1818 г. Демидов
пожертвовал институту 20 тыс. руб. На эти деньги для
института был куплен дом у полковницы Шараповой,
который находился на Благовещенской улице (бывшая
ул. Карла Маркса) на месте Александровской больницы (бывшая 1-ая городская клиническая больница
им. В.И. Ленина), основанной в 1869 г. за Дмитриевской церковью (ныне автокефальная церковь).
В 1821 г. Г.Ф. Квитка женится на классной даме
института Анне Григорьевне Вульф, бывшей воспитаннице Екатерининского Петербургского института
благородных девиц, которая оказала впоследствии
благотворное влияние на его литературную деятельность и всю его жизнь.
В молодости Григорий Федорович любил читать
на клиросе в церкви, звонить на колокольне, петь. Эти
привычки он приобрел в Куряжском монастыре.
Очень любил гулять по утрам в своем палисаднике.
Ходил он обыкновенно медленно, изредка останавливаясь, как бы что-то обдумывая. Иногда он выходил
на улицу, останавливал мужиков, едущих на волах в
Харьков, и вступал с ними в беседу, распрашивая об
урожае, чумачестве, семейных делах и проч. Говорил
он складно, чистым украинским языком, что особенно
нравилось мужичкам. Некоторые из них нарочно
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останавливались против домика, где жил писатель,
и подолгу поджидали, не выйдет ли «добрый пан
побалакать».
Нужно сказать, что Григорий Федорович пользовался большим уважением среди харьковских дворян:
с 1816 г. по 1825 г. его четыре раза подряд выбирали
уездным Предводителем дворянства. В 1813 г. благодаря усилиям Григория Федоровича был издан императорский Указ об открытии в Харькове кадетского
корпуса, за что в 1825 г. он был награжден орденом
Св. Анны 2-ой степени. С лета 1831 Г.Ф. Квитка проживает в селе Основа, а в сентябре его избирают
Совестным судьей и после утверждения в 1832 г. он
приступает к работе.
Первые десять лет супружеской жизни Григория
Федоровича протекали в городе, откуда он мало выезжал. Анна Григорьевна звала его не раз в Петербург,
однако он так и не выехал из Харькова. Главной причиной тому – скудные денежные средства. Мечтательница, кроткая и нежная институтка, посланная
ему в подруги, первая пробудила в нем охоту стать
вполне «литературной личностью». Он сам в себе видел все задатки для достижения этой цели, но много
лет прошло, пока он решился и получил возможность
ее достигнуть. Главной помехой были, как он говорил,
отдаленность от литературных деятелей и пребывание
в здешней пустыне, которая не вызывала охоты
писать. В декабре 1835 г. Григория Федоровича выбрали
членом-корреспондентом
статистического
отделения Совета Министров внутренних дел. В октябре 1837 г. Г.Ф. Квитка встречается в Харькове с
В.А. Жуковским, а в конце сентября 1840 г. его выбирают председателем палаты уголовного суда. В 1842 г.
он получает чин надворного советника и в этом же
году подает в Министерство юстиции ходатайство
о создании специальных приютов для малолетних
преступников.
Последние годы жизни Г.Ф. Квитки протекали
тихо, почти в непрерывных литературных трудах, в
семейном счастье, где за ним, как за ребенком, ухаживала Анна Григорьевна, в которой он встретил совершенно однородный с ним характер. Более симпатичной подруги он не мог найти. Она была умная, образованная, приятная женщина, воспитанная в правилах
строгой нравственности, совершенная пуританка, характера твердого и малообщительного. Вся жизнь ее
под старость заключалась в стенах домика Основы.
Заботливо отправляла мужа на службу, ожидая его
возвращения к обеду. Одевалась Анна Григорьевна
чопорно, даже прихотливо. За обедом у них не было
гостей. Григорий Федорович особенно любил покушать национальные блюда: пироги, блины, вареники.
Хозяйством он не любил заниматься и довольствовался только самой необходимой прислугой. После обеда
он обыкновенно отправлялся в свой кабинет, где писал, никем не потревоженный, а вечером прочитывал
жене свои свежие произведения или статьи из
столичных журналов.
По словам знавших, его в то время, в кабинете
Г.Ф. Квитки в разных местах стояли несколько чернильниц в виде чашек, глобусов с сидячими на них
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Юпитерами и Аполлонами. Это была его роскошь,
чтобы где присесть, там и писать. Между прочим,
была чернильница в виде пустынника, несущего с
полей охапку соломы, из которой выглядывают ноги
поселянки.
Е.П. Гребинка, А.Л. Метлинский, П.П. ГулакАртемовский, Н.П. Срезневский и вся молодежь, издававшая в Харькове в то время литературные сборники, бывала в доме Г.Ф. Квитки, а уезжая из Харькова,
вела с ним переписку. В городе вообще он дружбы ни с
кем не водил и даже избегал общества не по сердцу.
В конце своей жизни Г.Ф. Квитка был избран
членом вновь учрежденного Харьковского тюремного
попечительского комитета. 8 августа 1843 г. Григория
Федоровича не стало.
21 августа 1843 г. в № 33 газеты «Харьковские
губернские ведомости» был напечатан некролог
И.И. Срезневского в связи со смертью выдающегося
украинского писателя Григория Федоровича КвиткиОсновьяненка, в котором говорится: «Сегодня, 8 августа (ст. стиль) 1843 г. в 5 час. пополудни скончался в
Харькове председатель Палаты уголовного суда,
надворный советник и кавалер ордена св. Анны 2-ой
степени и св. Владимира 1-ой степени Григорий Федорович Квитка. Г.Ф. Квитка прослужил 23 года по
выборам дворянства, в том числе – одиннадцать лет
кряду (1817–1828 гг.) предводителем дворянства
Харьковского уезда, 10 лет (1832–1842 гг.) совестным
судьей и более года председателем палаты уголовного
суда (род. 1779 г. ум. 64 лет)».
Г.П. Данилевский в книге «Украинская старина»
о смерти Г.Ф. Квитки-Основьяненка пишет следующее: «Воспаление, которое свело в могилу нашего
автора, продолжалось 11 дней. Он спокойно приготовился к смерти и тихо умер на руках жены, некоторых
из родных и близких, как например, Н.Ю. Квитки и
П.П. Гулака-Артемовского. 10 августа в половине второго пополудни началась похоронная процессия по
Екатеринославской улице (ныне Полтавский Шлях)
на Холодногорское кладбище. Вся эта широкая и
длинная улица была полна народа. На траурную процессию сошлись не только граждане со всех концов
города, но и крестьяне из ближайших сел». Так жители Харькова провожали в последний путь своего
любимого писателя.
Г.Ф. Квитка-Основьяненко был похоронен на
Холодногорском кладбище, где ему был поставлен
памятник. В настоящее время памятник перенесен на
городское кладбище. В советское время памятник
Г.Ф. Квитке и его жене, умершей всего 52 лет от роду
и сильно тосковавшей по мужу в последние годы
жизни, перенесли на бывшее Лютеранское кладбище
(сейчас кладбище № 2), а прах оставили на Холодногорском кладбище, где сейчас молодежный парк. По
праху великого украинского писателя топчутся люди.
Очень прискорбно!
Григорий Федорович Квитка являлся самым
ярким типом общественного деятеля: он более тесно
связан с Харьковом и Харьковщиной, чем даже
В.Н. Каразин и Г.С. Сковорода. Первый не был
малороссом по происхождению, второй родился в
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левобережной Малороссии. Род же Квиток – один из
самих древних на Слобожанщине. Он играл видную
роль в исторических судьбах этого края, наравне с
Кондратьевыми, Лесвицкими, Теняшовыми, Шидловскими и др. и уступал в этом отношении только одним
Донец-Захаржевским.

Памятник Г. Ф. Квитке-Основяненко
на 2 кладбище в г. Харькове

Из среды Квиток вышел известный исследователь южнорусской старины, стоявший очень близко к
Г.Ф. Квитке – Илья Иванович Квитка. Им написаны
«Записки о слободских полках» и «Историческое описание о Малой России». После вторжения Наполеона
в Россию в 1812 г. Илья Иванович Квитка обучает
ополченцев стрельбе и владению казацкой саблей,
хотя ему в то время было уже 67 лет.
Последним владельцем имения Основа был полковник Козловского полка Андрей Валерианович
Квитка – весьма щедрый харьковский благотворитель.
В 1892 г. он изъявил желание отвести бесплатно
довольно значительный участок земли под постройку элеватора. А.В. Квитка являлся попечителем
основьянского народного училища и в ноябре 1897 г.
прислал в распоряжение учителя некоторую сумму
денег для приобретения теплой одежды учащимся
беднейших родителей. В 1898 г. последовало его
заявление земской управе о том, что он берется выстроить отдельное здание для учащихся на 120 человек пополам с земством. Для усадьбы нового училиВісник НТУ «ХПІ». 2017. № 52 (1273)
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ща Квитка отводит участок земли около 400 кв.
сажень в бору. В сентябре 1903 г. это здание было
построено и освящено.
В 1904 г., желая проявить свой патриотизм,
Андрей Валерианович едет на театр военных действий
с супругой в Манчжурию. А уже в 1905 г. крестьянами соседних сел началась хищническая рубка вековой
сосновой рощи в имении Квитки. Роща была частично
уничтожена, в связи, с чем оголилась большая площадь песков.
13 января 1912 г. началось формирование роты
потешных. В квитковском парке были собраны ученики местных школ, в роту вступило более 200 учеников
с согласия родителей. А.В. Квитка обмундировал роту
полностью за свой счет. Интересны воспоминания
соседки Андрея Валериановича, жившей напротив его
имения, Анны Ефимовны Михайловой: «В 1913 г. мой
брат состоял в роте потешных, которая была обмундирована Квиткой. Детям были выданы серые смушковые шапки, украинские вышитые рубашки с красными широкими поясами и синие шаровары. Роту
обучали офицеры и солдаты Козловского полка,
в котором служил А.В. Квитка. Она маршировала
в торжественных случаях (праздники, приезды
А.В. Квитки и др.)».
15 сентября 1912 г. ко дню столетия существования института Благородных девиц Андрей Валерианович Квитка под постройку общежития бывших
воспитанниц института, дает дарственную на землю в
селе Основа, причем половина этой земли – под старинным парком. Газета «Южный край» за 12 мая
1913 г. писала: «Вчера вечером возвратился из заграницы в свое основьянское имение попечитель основьянских и приходских земских школ, известный своей
благотворительностью А.В. Квитка. По этому случаю учащимися была устроена торжественная встреча, состоявшаяся в парке г. Квитки при оркестре музики мужской гимназии баронессы Витте. Потешные
основьянских школ, в которых Квитка состоит попечителем, одетые в национальные малороссийские костюмы, дефилировали под звуки музыки перед
г. Квиткой. Учащиеся девочки от трех школ с гирляндами зелени в руках шли за потешными». В 1912 г.
дом Квиток был уничтожен, а земля, где он находился, подарена институту Благородных девиц под постройку общежития.
Дальнейшую судьбу Основы Анна Ефимовна
описывает так: «Усадьба Квиток была обнесена
вокруг кирпичным забором с зубцами наверху. В
усадьбе часто устраивались всевозможные гуляния,
работал самодельный театр. На территории усадьбы
находился дом общежития для престарелых институток. Театр посещали многие жители Основы, а
также из соседних мест. Исключительно красивые
устраивались фейерверки, горели огненне короны,
пускались «бураки» ракеты, крутились огненные
колеса и проч.».
Квитки уехали из своего имения задолго до революции, еще в начале 1915 г. Прошло почти 300 лет
существования имения Основы, и вот последний
«птенец» покинул родовое гнездо, из которого
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«вылетело» так много выдающихся и широко известных деятелей Харьковщины. Еще одно «дворянское
гнездо» опустело и перестало существовать.
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влияние, нельзя, конечно, умолчать о знаменитом
украинском философе Григории Саввиче Сковороде.
В нем было именно такое сочетание монашескоаскетического и светского элемента, какое всех удивило
и в Григории Федоровиче Квитке. Известна эпиграмма
на него В.Н. Каразина:
«Был монахом, был актером,
Был поэтом, был танцором».

Усадьба Квиток на Основе

Квитки были соединены узами родства со многими харьковскими фамилиями. Так, мать Григория
Федоровича происходила из рода Шидловских, а они
пользовались большим влиянием в харьковском крае.
Изюмский полковник И.Г. Квитка был женат на сестре знаменитого иерарха – епископа Белгородского
Иосафа Горленко. Это родство имело, по-видимому,
большое влияние на развитие религиозного чувства в
семье Квиток. Впрочем, нужно заметить, что слободско-украинская казацкая старшина в массе своей была
вообще религиозна. Теплое религиозное чувство она
вынесла еще с Правобережья, где не было свободы
совести и где религиозные преследования вызывали к
жизни и православные церковные братства, и полемическую литературу духовного содержания, и школы, и
многое другое. И все эти учреждения были принесены
выходцами из-за Днепра на их новую родину – Слобожанщину. И здесь, как и в Запорожье, многие славные воины находили себе «тихое пристанище» под
конец жизни в монастырях. Из выдающихся местных
старшинских фамилий выходили даже настоятели и
настоятельницы монастырей. Школа была органически, а не искусственно связана с церковью. Известно,
как много тогда было народных школ, в которых учителями были представители низшего духовенства –
дьячки. Известно, какую важную роль играл в деле
распространения просвещения харьковский коллегиум
и его питомцы. Родство с Иосафом Горленко само
собой разумеется, должно было еще более укрепить в
них религиозное чувство, так как епископ Белгородский подолгу гостил в Основе, любил своих родственников и, отличаясь стремлением к благочестивой жизни, должен был оказывать влияние в этом именно
направлении и на них.
Религиозное усердие мы замечаем даже у тех
представителей рода Квиток, которые всецело были
поглощены военными и гражданскими делами. Так,
например, полковник Григорий Семенович Квитка создал первый храм в своем селе Основа. Федор Иванович Квитка построил вторую церковь. Говоря о людях,
близких к семье Квиток и оказавших на них духовное
12

Григорий Саввич бывал в доме Квиток и его религиозно-нравственная проповедь должна была оказать
сильное влияние на впечатлительную душу юного поэта.
Вспоминая нашего земляка Василия Назаровича
Каразина, нельзя не сказать о его выдающейся деятельности, связанной с организацией университета,
открытого 17 января 1805 г. Эта его деятельность была замечена при дворе, в результате чего он был
включен в состав комитета по рассмотрению уставов
академий и Московского университета. В этом комитете он встретился с академиком Фуссом. Вот что писала газета «Харьковские губернские ведомости»
15 мая 1865 г. в статье «Харьковская письменная и
словесная старина», где приводится письмо В.Н. Каразина к священнику Фотиеву, написанное им 2 мая
1802 г., в котором, в частности, говорится: «Теперь
настиг сей случай, занимающий меня самым приятным образом, именно: угодно было всемилостивейшему Государю учредить особый комитет для рассмотрения уставов двух академий и Московского университета. В сем комитете с членами – тайным советником Муравьевым, графом Потоцким и академиком
Фуссом, рассудил его Императорское Высочество поручить мне письмоводительство». Академик Фусс,
прадед Николая Александровича Черная по женской
линии, женатый на внучке величайшего математика
Леонарда Эйлера. Николай Александрович (1849–
1912 гг.) – первый профессор химии харьковского
технологического института им. Александра III (ныне
Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»).
Общественное движение, начатое В.Н. Каразиным,
в свое время захватило и Г.Ф. Квитку-Основьяненко.
Его имя мы находим в числе немногих, проектировавших внести в пользу нового университета не
400 тыс. руб., а целый миллион.
Весьма сложно в одной статье описать всю многогранную деятельность досточтимого рода Квиток.
Информация о деятелях этого рода собиралась авторами в течение многих лет. Накоплен обширный материал, который ожидает последующих публикаций.
Важно эти сведения представлять честно и доброчинно, ибо прав Рей Бредбери, который сказал: «…если в
прошлое выстрелить из пистолета, то от будущего
получишь из пушки».
Вечная слава создателям величия города
Харькова!
О. А. Чернай
В. Ф. Чернай, академик АВИНК
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«ART WAY-2017». ХРОНІКА ПОДІЙ
День перший. 4.12.17. Виставкою «Щоденники
на узбіччі» унікального сліпого художника Дмитра
Дідоренка, картини якого знаходяться у музеях, галереях та приватних зібраннях у 19 країнах, відкрився у ХПІ культурологічний фестиваль «ART WAY2017», присвячений 40-річчю кафедри етики, естетики та історії культури і 20-річчю Етнографічного музею «Слобожанські скарби» ім. Г. Хоткевича. Привітати господарів та автора виставки завітали почесні
гості – заступник директора Центру краєзнавства
ім. П. Т. Тронька ХНУ ім. В. Н. Каразіна, доцент
Ольга Вовк, завідувачка масовим відділом Харківського художнього музею Ірина Сидільова, завідувач
кафедри культурології Національного юридичного
університету ім. Ярослава Мудрого, професор, доктор філософських наук Віктор Лозовий, праонука
визначного історика Дмитра Багалія, випускниця
ХПІ Ольга Багалій, бард Володимир Фоменко, чия
трудова діяльність також була пов’язана з Політехом,
директор Науково-технічної бібліотеки ХПІ Лариса
Семененко, мистецтвознавець Віра Крилова, представниця Харківського клубу писанкарства, майстер
народної творчості Ольга Довидченкова та ін. Директор музею, професор Михайло Красиков коротко
розповів про історію створення музею, про фестиваль «ART WAY-1997», про фестивальні події
2017-го року, а також зупинився на творчості Дмитра
Дідоренка, виставкою якого відкривався фестиваль
20 років тому. До цієї події він упорядкував і видав
ілюстрований каталог робіт Майстра, що представлені на виставці. Далі мав слово автор виставки.
Глибоко метафоричні, філософські картини художника, неповторна авторська техніка і колористика
(у деяких роботах – до 3500 кольорів), життєва сила,
мужність і мудрість художника над-звичайно вразили
усіх присутніх.
День другий. 5.12.17. Фестивальна акція у цей
день мала назву «20 років потому. Перегляд фільму
Art way 1997. Хроніка подій». Перед початком перегляду фрагмента фільму виступили директор фестивалю 1997 року М. Красиков та співрежисер фільму
Ірина Жоресівна Фаустова, керівник кіностудії ХПІ,
зі спогадами про міжнародний фестиваль, присвячений 20-річчю кафедри етики, естетики та історії
культури, та про деяких його учасників.
День третій. 6.12.17. Літературний вечір
«Поети ХПІ: Михайло Єжов, Михайло Шильман,
Михайло Красиков» викликав неабияку зацікавленість аудиторії. Перші двоє авторів у різні роки закінчили Політех, і їм було що згадати… Іронічна і водночас філософська небагатослівна поезія усіх трьох поетів (у кожного з них видано кілька збірників віршів, і
у кожного виробився свій неповторний стиль) знайшла гарячий прийом у теперішніх політехівців.
День четвертий. 7.12.17. Перша подія цього
дня – зустріч із фольклористами та виконавцями народних пісень «Світ народної пісні» – зібрала чимало
шанувальників українського пісенного фольклору,
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адже гостями фестивалю стали найвідоміші фольклорні колективи Харкова та області: лауреат численних
міжнародних фестивалів дослідницько-виконавський
гурт «Муравський шлях» на чолі з заслуженою артисткою України Галиною Лукʼянець, дитячий фольклорний колектив української гімназії № 6 «Мережка»
під керівництвом заслуженої артистки України, доцента Мирослави Семенової, фольклорний гурт Харківського національного університету мистецтв ім. І. Котляревського «Стежка» під керівництвом доц. Ярини
Романюк та люботинський вокальний ансамбль «Сузірʼя». Гості не тільки продемонстрували високоякісне виконання української пісенної класики, але й
розповіли про те, чим для них є народна пісня і як
вони знаходять фольклорні скарби.
Другою подією була екскурсія М. Красикова
«Магія звичайних речей: семіотика побуту». Проходила вона безпосередньо у музеї «Слобожанські
скарби», і відвідувачі могли переконатися у тому,
що майже усі речі в селянській хаті мали свої магічні
властивості – навіть такі звичайні, як кочерга, рогач і
хлібна лопата...
День п’ятий. 8.12.17. Цей фестивальний день
був присвячений двом подіям. Майстер народної творчості України, художник, дизайнер, архітектор, педагог Наталя Горошко провела захоплююче майстершоу «Таємниці ляльки-мотанки» і не тільки показала, як створюються мотанки, але й розповіла про
магічні функції цих начебто іграшок.
Другою подією дня став вечір «Неймовірний
Гарік», присвячений пам’яті визначного режисера
Гарія Черняховського (1944–2015), уродженця Харкова, випускника і колишнього співробітника ХПІ,
який був помітною фігурою у політехівській самодіяльності, а пізніше, отримавши режисерську освіту у
московському театральному училищі ім. Б. Щукіна,
став одним із найцікавіших театральних режисерів і
поставив чимало вистав у театрі імені Моссовєта,
театрі ім. Є. Вахтангова, театрі імені Ленінського
комсомолу, театрі ім. В. Маяковського, театрі мюзікла, які були подіями у театральному житті (достатньо
згадати хоча б вистави «Сашка» за повістю В. Кондратьєва, «Альпійська балада» за В. Биковим, «Зойчина квартира» за М. Булгаковим), був режисеромпостановником улюблених мільйонами телеглядачів
передачі «Вокруг смеха», викладав театральне мистецтво у московській «Щуці», а з 1994 р. у НьюЙорку, у славетному Інституті театру та кіно Лі
Страсберга та у Гарвардському університеті, вів курси акторської майстерності та режисури, зняв низку
цікавих документальних фільмів.
Про «неймовірного Гаріка» згадували люди, які
його добре знали з дитячих або юнацьких років –
партнерша по танцювальному гуртку у Палаці піонерів,
учасники студентської самодіяльності; М. М. Красиков
за спогадами сестри Гарія Марковича Ліни Волкової
та іншими джерелами розповів про харківський та
московський періоди життя нашого земляка. Присутні
13
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подивилися слайд-шоу та фрагмент документального
фільму «Гарік».
День шостий. 12.12.17. У 63-й аудиторії НТБ
відкрилася виставка «Мозаїка днів» із серії «Художники, народжені ХПІ» Євгенії Турути, випускниці
ХПІ, яка більшу частину свого життя працювала інженером, а на пенсії вирішила зайнятися живописом,
графікою та декоративно-ужитковим мистецтвом. За
останні 5 років роботи Євгенії експонувалися у солідних музеях, галереях та виставкових залах, зокрема у

ISSN 2227-6890
харківському Будинку художника і Харківському
художньому музеї. А у Музеї славетних харків’ян
ім. К. Шульженко весною 2017 р. за підтримки Етнографічного музею «Слобожанські скарби» ім. Г. Хоткевича НТУ «ХПІ» пройшла перша персональна виставка художниці. До другої персональної виставки
Євгенії куратор проекту М. Красиков упорядкував
і видав повнокольоровий буклет, що дійсно відбиває
«мозаїку днів», а точніше – того, чим милується
авторка.

Декан факультету проф. А.В. Кіпенський, зав. каф. проф. О.О. Петутіна, доц. Н.В. Вандишева-Ребро
на відкритті фестивалю (1); зустріч із художником Дм. Дідоренком (2);
виступає дитячий фольклорний ансамбль (3); на зустрічі з фольклористами та виконавцями народних пісень (4–5);
поети НТУ «ХПІ» із студентами та викладачами (6);
М. Шильман, М. Єжов та директор етнографічного музею кафедри проф. М.М. Красиков (7)
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На відкритті виставки добрі слова на адресу
Є. Турути сказали директор музею історії НТУ «ХПІ»
Г. В. Бистріченко, професор, зав. кафедрою етики, естетики та історії культури О. О. Петутіна, професор тієї ж
кафедри М.М.Красиков, член Національної спілки художників України Н. Є. Войценя, зав. масовим відділом
Науково-технічної бібліотеки ХПІ Л. П. Бондаренко.
А співробітник музею історії НТУ «ХПІ» Сергій Перепелиця віртуозною грою на флейті не тільки створив
усім присутнім чудовий ліричний настрій, але й допоміг краще сприймати твори образотворчого мистецтва.
День сьомий. 15.15.17. Завершальна подія фестивалю мала назву «Людина Світу з харківських
завулків. Вечір пам’яті Владислава Проненка».
Вечір був присвячений пам’яті людини, яка була
давнім другом Етнографічного музею «Слобожанські
скарби» ім. Г. Хоткевича НТУ «ХПІ» і нещодавно
одійшла у Вічність. Владислав Проненко – відомий
журналіст-краєзнавець, культуролог, дослідник історії культури Слобожанщини. Його книги «Діалектика опору» та «Заповідник «Zacharpolis»», фільми з
циклу «Харківські завулки» – палкий заклик до усіх
небайдужих вивчати і берегти українську старовину.

Актуальні проблеми розвитку українського суспільства
Про співпрацю з В.Проненком на вечорі розповідали Михайло Красиков, Ольга Багалій, виконавець
ролі Г. Сковороди у фільмі В. Проненка «Сковородинівська географія» Ігор Алєксєєв, оператори «Харківських завулків» Роман Черемський та Микола Калита.
Присутні подивилися фільм «Останні мазанки Харкова», знятий за участю М. Красикова і частково – безпосередньо у Етнографічному музеї «Слобожанські
скарби» ім. Г. Хоткевича, та першу серію фільму
«Сковородинівська географія».
Фестиваль відбувся за сприяння профкому співробітників ХПІ. Прес-служба університету регулярно
висвітлювала основні події фестивалю. Докладна
розмова про фестиваль відбулася 4.12.17 р. на телеканалі «Simon» у передачі «Объектив – Позиция»
(www.objectiv.tv/041217/150029.html). По Обласному
радіо пройшло три передачі про фестивальні події.
Газети «Політехнік» та «Время» опублікували програму фестивалю, а пізніше у газеті «Время»
з’явилася стаття «Спасая старый Харьков» Т. Буряковської про 20-річну діяльність музею «Слобожанські скарби» та фестиваль «ART WAY-2017» (timeua.
info/post/kharkov/spasaya-staryj-har-kov-09903.html).
М.М. Красиков
директор фестивалю «ART WAY-2017»,
професор НТУ «ХПІ»
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ПРАВО.
ПРАВО. ДЕРЖАВА.
ДЕРЖАВА.
ГРОМАДЯНСЬКЕ
ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО
СУСПІЛЬСТВО
УДК 346.241
А. В. КІПЕНСЬКИЙ, Л. В. ПЕРЕВАЛОВА, О. М. ЯЦЕНКО
ЯКОЮ МАЄ БУТИ УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ?
У статті розглядаються підходи до розуміння національної ідеї, аналізуються різні точки зору учених, політиків на поняття національної
ідеї, її формування в різних країнах світу. Автори звертають увагу на невизначеність параметрів національної ідеї, її співвідношення до
державної ідеології, ролі еліт у формуванні національної ідеї. Досліджуються проблеми та перспективи формування національної ідеї в
Україні, обґрунтовується змістовне наповнення національної ідеї. Розглядаються причини, що ускладнюють процес формування національної ідеї на сучасному етапі розвитку української держави.
Ключові слова: національна ідея, державна ідеологія, загальнонаціональна ідея, народ, нація, національні меншини, корінні народи,
мова, релігія.
В статье рассматриваются различные подходы к пониманию национальной идеи, анализируются различные точки зрения ученых, политиков
на само понятие национальной идеи, ее формирование в разных странах мира. Авторы обращают внимание на неопределенность параметров
национальной идеи, ее соотношение с государственной идеологией, роли элит в формировании национальной идеи. Исследуются проблемы
и перспективы формирования национальной идеи в Украине, обосновывается содержательное наполнение национальной идеи. Рассматриваются причины, усложняющие процесс формирования национальной идеи на современном этапе развития украинского государства.
Ключевые слова: национальная идея, государственная идеология, общенациональная идея, народ, нация, национальные меньшинства, коренные народы, язык, религия.
The article deals with various approaches to understanding the national idea, analyzes different viewpoints of scientists and politicians on the notion of
the national idea, its formation in different countries of the world. The authors draw attention to uncertainty of the parameters of the national idea, its
correlation with the state ideology, the role of elites in the formation of the national idea. The problems and prospects of the formation of the national
idea in Ukraine are studied; the content of the national idea is grounded. The reasons that complicate the process of forming the national idea at the
present stage of the Ukrainian state development are discussed.
Keywords: national idea, state ideology, national idea, people, nation, national minorities, native peoples, language, religion.

Вступ. Українське суспільство протягом усіх років незалежності займається пошуком свого місця в
сучасному світі, своєї національної ідеї. Якою вона
повинна бути? Є вона, чи її немає? І що таке національна ідея взагалі?
На жаль, до цього часу в суспільстві не існує
єдиної точки зору щодо розуміння спільної мети і спільного бачення майбутнього, відсутня чітко окреслена
ідея загальнонаціонального масштабу. Серед учених,
політиків, експертів дискусійним залишається питання стосовно методології визначення національної ідеї
сучасної України, і насамперед, на якій основі вона
має формуватися – на націоналізмі титульної нації,
національно-державницькому інтересі, патріотизмі, чи
на якихось інших засадах. Усе це зумовлює актуальність і значущість зазначеної проблеми, яка потребує
окремого розгляду.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні
аспекти української національної ідеї досліджуються у
працях багатьох українських учених. У працях В. Горського, О. Гриніва, Я. Грицака, Г. Касьянова, Ф. Кирилюка, М. Поповича, М. Розумного, М. Русина,
М. Томенка та інших розглядається історичний процес

розвитку української національної ідеї, осмислюється
генезис становлення української національної ідеї наприкінці ХІХ початку ХХ століть. В працях В. Андрущенка, А. Астаф’єва, Є. Бистрицького, В. Борисенка,
П. Кравченка, М. Михальченка, М. Рябчука, М. Степико,
А. Шевцової визначається зміст поняття «національна
ідея», його зв’язок із такими поняттями, як «ідея нації», «національна ідеологія», «національна самосвідомість», «національний менталітет», з’ясовується
роль цих феноменів у націотворчому процесі, самоствердженні українського соціуму.
Однак, незважаючи на багату кількість досліджень, присвячених проблемі формування національної ідеї, слід зазначити, що на сьогодні недостатньо
дослідженими залишаються виявлення проблем, перспектив та механізму формування національної ідеї
сучасної України, що й зумовлює зацікавленість зазначеною проблемою.
Мета статті полягає у тому, щоб з’ясувати роль
національної ідеї в державотворенні, визначити проблеми та перспективи її формування в умовах сучасної України, обґрунтувати змістовне наповнення
цього суспільного феномена.
© А. В. Кіпенський, Л. В. Перевалова, О. М. Яценеко, 2017
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Поняття національної ідеї та її зміст. Сьогодні
у літературі немає єдиної загально прийнятої думки
відносно ряду параметрів національної ідеї. Не визначеними залишаються питання співвідношення державної ідеології та національної ідеї, розмежування понять «національна ідея» і «загальнонаціональна ідея»,
ролі еліт у формуванні національної ідеї. Мова йде
про протиріччя між національною ідеєю, як теорією і
політичною доктриною, та цілями і завданнями самої
нації, що об’єктивно існують у масової суспільної
свідомості.
Поняття «національна ідея» з’явилась у Росії, до
складу якої входили і українські землі, вже у ХІХ ст.,
тоді вона мала назву «руська ідея». У витоків цього
поняття стояли О.С. Хомяков зі своєю ідеєю «соборного спасения во Христе», Вл.С. Соловьев, Ф.М. Достоєвський, на думку якого «Без высшей идеи не может
существовать ни человек, ни нация» [1, с. 15–17],
М.О. Бердяєв, В.В. Розанов, І.О. Ільїн, П.О. Флоренський та інші російські мислителі. Вони, розглядаючи
різні сторони цієї проблеми, звернули увагу на той
факт, що для російської людини важливим є не
індивідуальне, не територіальне об’єднання, а духовне
[2, с. 636]. Великий російський філософ І.О. Ільїн вважав, що російська ідея складається з російської релігійності, російського мистецтва, російської науки і
російського права [3, с. 430–431].
Слід погодитися з рядом авторів, які вважають,
що національна ідея – це стійке уявлення індивіда про
основоположне у минулому, сьогоденні і майбутньому своєї країни, мобілізуюче його на життєві зусилля,
а також відповідний стан суспільної свідомості.
Національна ідея в основному адресована всередину країни, себе самій, вона відповідає на питання:
«Хто ми такі? Навіщо ми та чому? В чому наша ідентичність та смисли? Як нам жити?». Від того як ми
розуміємо самих себе, якою ми бачимо Україну в сучасному світі, якими нас бачить світ, залежить і відношення усього світу до нас.
Сучасні науки про суспільство містять багато підходів до визначення сутності національної ідеї: політичний і геополітичний, релігійний і філософський,
художньо-публіцистичний і управлінський.
Так, на думку М. Головатого, «національна ідея
не може бути сталою, незмінною в сенсі не тільки її
реального визначення, а й духовного вияву». Вона
буде сприяти формуванню й розвитку громадянського
суспільства, об’єднає активних, свідомих і відповідальних представників усіх націй і народностей, що
проживають в Україні, створивши єдину українську
політичну націю [4].
М. Жулинський під національною ідеєю розуміє
систему ціннісних орієнтирів, що полягає в урахуванні інтересів усіх верств суспільства, усіх народів [5].
С. Савойська вважає, що без єдиної національної
ідеї, яка орієнтована на майбутнє, не можуть сформуватися спільна мова й культура української політичної
нації. На її думку, українська національна ідея
повинна орієнтуватися на національну безпеку, інтелект українського народу, ефективність і світові
стандарти [6].
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М.В. Попович, А.М. Єрмоленко, В.Б. Фадеєв в
монографії «Національна ідея і соціальні трансформації в Україні» на підставі аналізу праць вітчизняних та
світових дослідників розглядають теоретичні, методологічні напрями й стилі філософського осмислення
такого феномена, як національна ідея [7]. На їх думку
нагальною потребою сьогодення є наповнення національної ідеї новим ідеологічним змістом, який відповідав би цивілізаційним, науковим, інформаційним
процесам нового тисячоліття [7, с. 254–255].
На думку М. Михальченка, для цього потрібно:
по-перше, гармонізувати її внутрішню структуру, поступово висуваючи на головні ролі економічну та духовно-культурну складову; по-друге, підвищити її
прогнозний потенціал – задати країні напрям оптимального розвитку на сьогодні та на стратегічну перспективу; по-третє, налагодити партнерські стосунки
влади з народом. Якщо така модернізація не відбудеться, то суспільство і держава будуть деструктуризуватися [8, с. 20–21].
Очевидно, що національною ідеєю повинно стати
таке поняття, яке адекватно та похожим чином сприймає більшість населення країни, незалежно від мови,
віросповідання, соціального статусу, освіти, культурного рівня. Потреба в національній ідеї виникає перш
за все з необхідності мобілізувати зусилля усіх громадян для вирішення певної мети, яка постає перед усім
суспільством.
Усвідомлена або неусвідомлена національна ідея
багато в чому є важливим імпульсом в житті будьякого народу. Історичне існування народу обумовлено
його цінностями, віруваннями і переконаннями.
Національна ідея буде не життєздатна, якщо вона не
базується на цінностях, стає ідеологічним сурогатом,
або хоча би не відображає їх. Тільки тоді, коли національна ідея одержує здатність визначити цілі нації,
вона буде спроможна мобілізувати народ на історичні
досягнення. Іншими словами, нація – це народ, який
володіє національною ідеєю. Тобто національні ідеї
різних країн схожі по структурі, функціям і призначенню, але їх специфіка буде залежить від особливостей історичного, культурного, релігійного розвитку
даного суспільства.
Національні ідеї різних країн світу. Національну ідею мають всі держави, що відбулися. У різні часи
різні країни світу використовували ті чи інші національні ідеї, виходячи з цілей та завдань, спрямованих на
вирішення проблем, які поставали перед державами та
їх народами.
«Порядок понад усе», «Англієць ніколи не стане
рабом», «Зроби себе сам», ці та деякі інші національні
ідеї, які дуже добре розпізнають у світі, були мотивацією для громадян Німеччини, Великобританії та
США в складні часи їх історичного розвитку.
Але такими національні ідеї цих країн були не завжди.
Вони змінювалися разом з розвитком суспільства.
Зміни у сенсі існування провідних країн світу, тобто
їх національних ідей, за останні 3–4 століття
зведено у табл. 1 [9].
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Таблиця 1 – Національні ідеї провідних країн світу

Росія

Німеччина

Великобританія

Країна
1

Період часу
2

Кінець ХІХ ст.

ХІХ–ХХ ст.

США
Франція

Домінуюча ідеологія імперіалізму
Усвідомлення постнаціональної сутності
метрополісів

Середина
ХІХ ст.

Об’єднання співтовариства людей на
підставі мовної та культурної спільності

1933–1945 рр.
(гітлерівська
Німеччина)
Друга половина
ХХ ст.
ХVIII–XIX cт.
(Російська імперія)
Радянський Союз

ХХ ст.

Початок
ХХІ ст.
Кінець XVIII ст.
(Велика
французька
революція)
Середина
ХХ ст.
(президент –
Шарль де Голль)
Кінець
ХХ ст.
1628–1700 рр.
(«Школа Міто»)
Японія

Розвиток ідеї британського імперіалізму

ХХ– поч. ХХІ ст.

Кінець
ХVIII cт.

18

Головна ідея та мета
3

Початок ХХ ст.
(концепція
«кокутай»)

Німеччина – народне співтовариство,
у якому немає класового антагонізму.
Місія Німеччини – встановити
«новий порядок» у Європі та у Світі
Відродження економічної могутності
Німеччини

Артикуляція
4
Перевага англійській нації та її місії нести
блага цивілізації «відсталим» народам світу.
Там, де з’являється влада англійців
і англійський вплив, відновлюються світ
і порядок, збільшуються процвітання
і багатство, і тому перспектива встановлення
британського правління вітається людьми
кожної раси і кожної віри
Формування нового типу світогляду
із домінуванням патріотизму, гордості
за імперію і англо-саксонську расу. Бог
на стороні розширення Британської імперії
Велика Британія – гетерогенний, відкритий,
поліфонічний простір
Об’єднання німецьких земель на підставі
громадянської свободи і державної
незалежності. Єдність, незалежність і свобода
німецького народу
Німеччина – понад усе
Економічна інтеграція і стратегічне
партнерство з країнами Європи та Світу

Об’єднання слов’янських земель.
Обраність Росії як захисниці православ’я

Самодержавство, православ’я, народність.
За віру, царя і вітчизну. Росія – третій Рим

Рівність всіх громадян, побудова великої
радянської держави, просування ідей
комунізму

Від кожного за здібностями, кожному
по потребах. Вперед до перемоги комунізму –
світлого майбутнього всього людства
Згуртованість народу, зміцнення зв’язків між
штатами та федеральним урядом. Гарантія
для кожного громадянина свободи слова,
віросповідання, преси та мітингів
Кожен, незалежно від кольору шкіри,
походження, спадку та всього іншого і лише
завдяки своїм талантам та старанням може
стати міліонером або президентом
Просування свободи в інтересах
американського народу і міжнародної
спільноти шляхом допомоги у будівництві
та підтримки більш демократичного,
безпечного та процвітаючого Світу

Об’єднання та процвітання
американського народу
Американська винятковість –
американський спосіб життя

США – світовий захисник демократії
Рівність всіх громадян та непорушність
прав людини.
Франція – республіка вільних та рівних
громадян

Свобода, рівність, братерство

Національна велич Франції

Франція лише тоді є Францією, коли вона
знаходиться у перших рядах. Франція, яка
позбавлена своєї величі, перестає бути
Францією. Франція – це Я

Національне самовизначення інших
народів. Свобода особи невід’ємна
від свободи нації
Поєднання ідей синтоїзму, конфуціанської
філософії та морального кодексу
самураїв
Утвердження єдності імператора,
народу та богообраної землі
як єдиного організму і єдиної сім’ї

Повага до принципів Організації Об’єднаних
Націй. Участь у операціях по підтримці миру
Інтегруючим чинником національної
свідомості є особа імператора
і ідея імператорської влади
В інших країнах династії заснувалися людьми
і лише в Японії престол успадкований від
божественних предків. Династії, створені
людьми, можуть загинути, але трон,
заснований богами, непідвладний волі людей
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Продовження таблиці 1
1

2

Японія

30–40 рр. ХХ ст.

3
Ліквідація попередніх світоглядних
орієнтирів. Усунення від влади
імператора. Руйнація давніх форм
національної ідентифікації

4
Ставка на економічні перетворення
і формування позитивного іміджу держави
на світовій арені

1960–1970 рр.

«Культурний націоналізм»

Японці не кращі, не гірші за інших, вони
просто інші й тому – унікальні. Група – це те
середовище, поза яким японець себе
не мислить. Збагнути Японію і японців може
тільки той, хто народився японцем

90 рр. ХХ ст.

Створення формули «глокалізації»
(глобальність + локальність)

На глобальному рівні Японія
не втратить своєї ідентичності

Аналіз табл. 1 доводить, що національні ідеї розвинутих країн світу змінюються разом зі змінами суспільства, розвитком країни та її суспільно-політичного
ладу. Слід зазначити, що деякі держави та народи взагалі існують без актуалізованої національної ідеї. Для
інших національна ідея є чинником, який змушує протиставити себе всьому світові задля її реалізації. У
таких країнах завдяки національній ідеї було не тільки
подолано кризи, але й вдалося здійснити перехід до
інтенсивного розвитку [10]. Німеччина, наприклад, у
ХХ ст. двічі (після поразок у першій та другій світових війнах) завдяки національній ідеї відбудовувала
одну з самих найпотужніших держав у світі. Після
другої світової війни Німеччина була розділена на
схід і захід, панувала бідність та безробіття, невпевненість та фінансова залежність. Але суспільство знайшло сили для консолідації навкруги саме народної
риси – «порядку» та змогло подолати всі труднощі.
Вийшла з післявоєнного стану (1945 р.) та зробила
технологічний стрибок і Японія. Наприкінці ХХ ст.
почався стрімкий розвиток Китаю. Причинами стрімкого розвитку (хоча і у різні часи) цих країн було спирання на історичну спадщину, національну унікальність, поєднання духовного і світського у владі. Сьогодні це дуже консолідовані й достатньо монолітні
нації, які фактично протиставляють себе всьому Світові. При цьому ідеологія китайської мрії базується на
побудові світової наддержави.
Щодо України, то українська національна ідея
начебто і є, і у той самий час – її немає. Такий стан
відбувся завдяки відсутності консолідації українців
(маємо на увазі – громадян України) у єдину націю.
Причина тому має історичне коріння – дуже довгий
час Схід і Захід перебували під впливом Росії, з одного боку, та під впливом Польщі, Австро-Угорщини, а
потім Румунії та Угорщини, з іншого боку. Це призвело до формування різної ментальності «східників» та
«западенців». За весь час незалежності України,
об’єднанням її земель і народів у єдине ціле ніхто по
справжньому не займався. Відбувалося лише «перетягування канату» у ту чи іншу сторону. Результат таких
дій не змусив себе довго чекати – з’явилися «правильні» та «неправильні» українці, що призвело до ще більшої дезінтеграції країни. Ось, що кажуть українські
можновладці, політичні та громадські діячі, учені про
національну ідею в Україні [11].
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Національна ідея очима сучасників.
Лук’яненко Левко Григорович, 1928 р. народження, дисидент часів СРСР, громадський
діяч, народний депутат України
(1994–1998 рр., 2002–2007 рр.).
Національна ідея в Україні
є, і існує вона вже більше семи
століть. Протягом усього цього
часу українці не забували, хто
вони такі. Блакитною мрією від
покоління до покоління була ідея
створення незалежної української держави, яку зуміли
реалізувати тільки в 1991 році. Для мене національна
ідея – це сукупність «національних етнічних річок». Ці
«річки» присутні практично у всіх сферах діяльності
суспільства – в тому, як українці одягаються і яку їжу
вони готують, яких традицій і свят вони дотримуються.
Нація тримається разом лише до того моменту, коли вона підтримує свої «етнічні річки». Українська нація –
єдина нація. Національна ідея – це ідея, а не економічний
план, як приватизація. Економічне благополуччя дуже
важливо для життя нації, однак воно не є визначальним.
На жаль, 20 років на чолі України знаходяться непатріотичні люди. Україні потрібна влада, яка буде дбати
про відродження мови, культури. Національна ідея
повинна сприяти утвердженню української нації.
Попович Мирослав Володимирович, 1930 р. народження, відомий український учений, академік НАН України,
Заслужений діяч науки і техніки,
доктор філософських наук, директор Інституту філософії імені
Г. С. Сковороди НАН України.
Ситуація з національною
ідеєю в Україні непроста. Всі
говорять, що вона є, але незрозуміло, де вона і що собою представляє. В сучасних
українських реаліях більш коректно, на мою думку,
говорити про Україну як про національний проект. В
такому випадку національна ідея – це ідея існування
та розвитку національно проекту Україна. Різні політики і учені по-різному бачать значення України. Одні
розглядають Україну як якийсь «бар’єр» Європи перед
Росією або ж «бар’єр» Росії перед Заходом. Можна
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подивитися на роль України і з протилежної позиції.
У цьому випадку Україна – це якийсь «міст», який
здатний «перекинути» європейські цінності на євразійський простір. Для реалізації ідеї України як «моста» дуже важливими є наступні цінності. По-перше, це
парламентська демократія. По-друге, це національна
державність. Ми повинні показати, як можна побудувати національну державу не на принципах націоналізму, не на принципах ворожнечі або переваги однієї
групи над іншою. По-третє, це розвиток економіки і
підвищення добробуту населення. На даний момент у
населення адекватного розуміння, що таке українська
національна ідея, немає. Формувати національну ідею
повинні суспільство і політичні партії як представники інтересів нації. На жаль, у влади просто немає часу
цим займатися. Вона живе лише від виборів до виборів.
Брюховецький В’ячеслав
Степанович, 1947 р. народження, доктор філологічних наук,
професор, почесний президент
Києво-Могилянської академії.
Національної ідеї, яка б
об’єднувала всіх громадян, в
Україні немає. Вона існувала в
зародковому стані на початку
1990-х, проте наші політики
зробили все, щоб цю ідею нівелювати. Українська нація – неоднорідна. Це факт. Але
замість того щоб визнати існування відмінностей і подати їх як різноманітність українського народу, українські
політики ці відмінності посилюють. Якщо не поєднувати духовний розвиток людини і матеріальне благополуччя, то в такій державі рано чи пізно настане крах.
Потрібно стимулювати не стільки розвиток національної ідеї, скільки розвиток духовності. Чим більш
розвиненою в духовному плані буде нація, тим більших економічних результатів вона зможе досягти.
Економічне процвітання нації можливе лише в тому
випадку, коли розвивається громадянин, коли він
отримує гарну освіту. Потрібно не знищувати систему
освіти, а розвивати її. Не знищувати культуру, а демонструвати її кращі зразки.
Кравчук Леонід Макарович, 1934 р. народження, Перший Президент України (1991–
1994 рр.), кандидат економічних
наук, професор низки національних та іноземних університетів.
У світі немає нації, яка б
не мала своєї національної ідеї.
Політичні еліти або бачать національну ідею і вміють її донести до суспільства, або цього
зробити не можуть, як у випадку України. Для мене
національна ідея передбачає інтелектуально багате і розвинене (економічно, соціально і в правовому плані) національне життя українського народу. Причому це життя
не повинно бути автономним, воно повинно включати
в себе досягнення й інших націй. На першому місці в
національній ідеї повинно стояти збереження свого
національного «Я». Коли втрачається національне
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«Я», тоді втрачається суть існування нації. Національна ідея України повинна бути наповнена «українством» і включати в себе українську мову, культуру,
історичну пам’ять, релігію. Без забезпеченого і заможного життя українського народу говорити про важливість культурних цінностей досить складно. Влада
повинна доносити національну ідею до народу. Нинішня українська влада на це, на жаль, не здатна.
Тарасюк Борис Іванович,
1949 р. народження, народний
депутат України з 2014 р., лідер
партії «Народний Рух України».
Національна ідея в Україні
є. Вона не є чимось незмінним,
вона постійно розвивається.
В основі національної ідеї лежать ключові елементи – духовність нації, її мова, історія та
культура. З отриманням незалежності у нас з’явилася можливість для подальшого
розвитку національної ідеї. Реалізована вона в повній
мірі на даний момент? Думаю, що ні. Тільки за умови
формування «української України» можна говорити
про реалізацію національної ідеї.
Грач Леонід Іванович,
1948 р. народження, народний
депутат України, Голова Верховної
Ради Криму (1998–
2002 рр.), доктор історичних
наук, професор, Заслужений
юрист України.
Національна ідея – це ідея,
яка повинна об’єднати всі етноси і народності України. Також
національна ідея повинна забезпечити зростання соціальної забезпеченості населення. Останні 20 років ми тільки розмірковуємо про
національну ідею, фактично її не маючи. Національна
ідея повинна містити в собі дві ключові складові. Перша – геополітична. Я маю на увазі логічний союз України з тими народами і націями, з якими ми жили багато століть. Ще Богдан Хмельницький зрозумів важливість стратегічного союзу України і Росії, і цей союз
майже 400 років приносив нам лише користь. Дружба з
Росією, побудована на принципах інтернаціоналізму,
потрібна і важлива для України. Друга складова – це
соціальна рівність, яке передбачає рівноправний доступ
до благ, до роботи, до охорони здоров’я та освіти. Саме
така національна ідея, за умови, що її буде реалізовувати влада, зможе об’єднати українське суспільство.
Білий
Віктор
Ілліч,
1947 р. народження, Військовий Отаман громадської організації «Слобожанське козацьке
військо», Президент Східної
Академії оригінальних ідей,
академік Міжнародної академії
козацтва, козачий генерал.
Звертаючись до національної ідеї, неминуче стикаємося з
питаннями: що таке національна
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ідея, звідки вона виникає (хто її продукує і проголошує), яку роль вона відіграє в житті суспільства?
Національна ідея – це деяке узагальнене поняття,
що ілюструє національну самосвідомість та розкриває
сенс існування того або іншого народу. Очевидно, що
продукувати цю ідею повинна деяка моральна еліта
Народу. Раніше це були старійшини, потім – духовенство, а зараз (логіка підказує) це наукове і політичне
середовище.
Буржуазній еліті нічого запропонувати своїм народам. Адже світобачення цієї «еліти» (а це 5–10 %
суспільств) в корені відрізняється від світобачення
основних народних мас. І ні про яке духовне єднання
тут і мови бути не може.
Отже, слід шукати таке визначення і таке поняття, яке не залежить від політичної кон’юнктури і може
«працювати» на розвиток Народу в значній історичній
перспективі ... Але довго шукати не потрібно. В епоху
формування суспільства на території України найпотужнішим й найвпливовішим шаром було козацтво.
Звичаї цього Народу, його моральні і духовні цінності
давно і добре вивчені. І, якщо узагальнити усі ідейні
напрацювання вільного народу, ми побачимо перед
собою три чіткі постулати:
– ЖИТИ НА СВОЇЙ ЗЕМЛІ,
– ЖИТИ СВОЄЮ ПРАЦЕЮ,
– ЖИТИ СВОЇМ РОЗУМОМ.
У цьому світоглядному комплексі немає місця
низькості, підлості, користолюбству, яким би то не
було формам рабства, а є ясний і твердий дух, воля, як
вища ступінь свободи, і розуміння кожним членом
суспільства своїх прав і обов’язків в їх нерозривному
зв’язку. А вищим предикатом (тобто духовним началом, що утворює) були:
ВІРА, ВОЛЯ І СПРАВЕДЛИВІСТЬ!
Ось вона – національна ідея, про відсутність якої
зараз так скаржаться «Батьки Нації». У результаті скажемо, щоб національна ідея дійсно могла бути основою
стратегії розвитку будь-якого суспільства, вона повинна
відповідати певним критеріям: витримати випробування
часом, бути прийнятною і безумовною для основної
маси народу, а не якої-небудь його частини, бути зрозумілою для людей з різним рівнем освіти, бути досить розумною, прагматичною і лаконічною.
Бурега Валерій Васильович, 1951 р. народження, завідувач кафедри соціології та політології Національного технічного університету «ХПІ», доктор
соціологічних наук, кандидат
психологічних наук, професор,
Заслужений працівник освіти
України, академік Академії
вищої школи України, член
правління Соціологічної асоціації України.
Проблема національної ідеї для України має
першорядне значення, яке усвідомлюється нами у
зв’язку зі станом, у якому опинилося наше суспільство з моменту здобуття країною суверенітету та відродження української державності. Уся історія боротьби народу України за свободу та незалежність, так
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чи інакше, пов’язувалася з певною ідеєю, що мала
об’єднувати людей, спрямовувати їхні зусилля для
досягнення бажаної цілі – єдності, загартувати їхній
вільний дух на шляху до цього. У певні періоди національної історії, безумовно, траплялися часи коли харизма лідера-визволителя й усвідомлення авангардом
нації катастрофічного стану справ ставали чинниками
вибору (боротися й виживати разом або зійти у небуття), здіймали Україну над руїною, зберігали її для нащадків. Проте сьогодні настав такий момент вітчизняної історії, коли наявність національної ідеї та послідовна боротьба за її втілення в життя стають однією з
важливіших умов для збереження нашої держави та
волі народу в майбутньому. Саме тому постає завдання осмислення сутності та змісту національної ідеї для
сучасного періоду розвитку українського суспільства
на засадах використання соціологічного аналізу, що
обумовлює актуальність таких намагань. Без сумніву,
сутність національної ідеї полягає в усвідомленні того, що сьогодні необхідно системно, цілеспрямовано
та послідовно робити для консолідації української
нації, всього українського народу в інтересах його
згуртування та мобілізації усіх його можливостей для
досягнення такого розвитку українського суспільства,
який забезпечив би волю й незалежність, гідний рівень
життя й добробуту, збереження самобутньої національної культури та її інтеграцію з найкращими світовими
культурними зразками, безпеку й гарантії усього досягнутого працею народу в майбутньому [12].
Всі ці висловлювання були зроблені людьми з різними політичними поглядами, у різні часи та за різних обставин. Безумовно, серед них є окремі думки,
що гідні української національної ідеї, але самої національної ідеї, яка б дійсно об’єднала українське суспільство (тобто весь народ України) задля майбутнього,
поки що немає. Так, де ж поділася українська національна еліта, яка б була спроможна сформулювати
українську національну ідею? Як бачимо більшість з
тих, хто гідний це зробити (політики, учені, громадські діячі), сьогодні живуть по принципу «Моя хата з
краю, я нічого не знаю» (на те, нажаль, є відповідні
причини). Голосно висловлюються лише націоналпатріоти крайнього спрямування (оскільки сьогоднішнє керівництво країни прийшло до влади саме на хвилі
націоналізму), які в якості національної ідеї пропонують націоналістичні лозунги, типу: «Україна понад
усе», «Україна для українців», «Слава нації – смерть
ворогам», «Москаляку (комуняку) – на гиляку», «Бандера прийде – порядок наведе!» і т.і. Але такі «національні ідеї» не можуть сприяти створенню міцної,
життєздатної й перспективної нації, а навпаки ще
більшою мірою розділять людей.
Протягом багатьох років невід’ємною складовою
національної ідеї України був європейський вибір. Це
одночасно був і стратегічний напрям державноправового розвитку України, про що вона заявила, проголошуючи незалежність. Вже у Постанові Верховної
Ради УРСР від 25 грудня 1990 р. Раді Міністрів було
доручено спрямувати зусилля на забезпечення безпосередньої участі України у європейському процесі та
європейських структурах. Підписання і ратифікація
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Угоди про партнерство і співробітництво між Україною
і Європейським Співтовариствами (Європейським Союзом) та їх державами-членами засвідчило офіційне
визнання Україною європейського вибору як стратегічного курсу зовнішньої політики держави [13, с.363].
З 1 вересня 2017 року в повному обсязі набула
чинності Угода про асоціацію України з Європейським Союзом. Встановлення безвізового режиму між
Україною та Європейським союзом дозволило громадянам України вільно перетинати міждержавні кордони країн Європейського Союзу без попереднього звернення до посольства для отримання дозволу. Але,
починаючи з 11 червня 2017 року, коли безвізовий
режим набув чинності, до грудня 2017 року скористалися цим правом лише біля 380 тисяч громадян
України, що становить менше 1 % населення країни.
Якою буде національна ідея тепер?
Корінні народи і національні меншини в
Україні. Національна ідея повинна мати певні атрибути, які роблять її життєздатною та ефективною. Національна ідея повинна об’єднувати суспільство, усі
народи, які мешкають на території нашої країни, відсовуючи на другий план мовні, релігійні, культурні та
інші відмінності.
Україна багатонаціональна держава. Незважаючи
на те, що національність громадян ні вказується у паспорті або інших документах, що посвідчують особистість, тим не менш українцями вважають себе 77,82 %
населення, росіянами – 17,28 % населення (за даними
останньої переписи населення). Значно меншими етнічними групами населення України є: білоруси – 0,57 %,
молдовани – 0,54 %, болгари – 0,42 % , євреї – 0,9 %.
Особливу національну групу в складі населення України утворюють татари та споріднені з ними ногайці, що
традиційно були східними сусідами України і помітно
вплинули на українську етніку, насамперед на етніку
українців Степової України. Вони до середини XIX ст.
являли собою компактну етнічну спільність, розселену
на Кримському півострові та в степовій частині Таврії
(кримські татари), а також у Причорно-морських степах
(ногайці), охоплюючи до 15 % усіх татар. За останнім
переписом татари становили лише 0,2 % в національній
структурі України, але дані статистики сьогодні фіксують їх чисельність вже на рівні 0,4 % [14].
Аналізуючи національний склад України, виникає питання: хто ж такі національні меншини та корінні народи, про які йде мова в Конституції України
та багатьох законодавчих актах?
Відповідно до Енциклопедії історії України національною меншиною вважається «фізичний масив
(група) людей некорінного етнічного статусу, які живуть в сучасному для себе етносередовищі. Національна меншина включає осіб, які мають громадянство і,
за визначенням, не відіграють провідної ролі в суспільстві, що зумовлює необхідність відстоювання політичних прав і забезпечення відповідного юридичного
захисту. Національна меншина поступається чисельністю іншим етнічним групам, але має достатньо сил для
впливу на політичну ситуацію регіонів проживання.
Прагнучі зберегти етнічну ідентичність, національна
меншина створює спеціальні інституції, національні
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культурні центри, освітні установи, ЗМІ тощо. Приналежність до національної меншини визначається
суб’єктивно і не вимагає зворотного визнання етнічної
групи, на відміну від приналежності до етнічної групи,
яка є об’єктивною і визначається генетично. Формування національної меншини супроводжується етапом
етнічного відродження (створенням національних культурних товариств, освітніх центрів, активізацією історичної пам’яті); т. званою мобілізацією етнічної групи,
тобто переходом від елементарного задоволення мовних, культурних, релігійних потреб до організованого
захисту соціально-економічних інтересів національної
меншини. Наступним етапом розвитку національної
меншини є «політизація етнічності» шляхом висунення політичних вимог, розробки політичних програм,
створення відповідних політичних партій» [15].
Конституція України 1996 р. запровадила у правову систему нашої країни термін корінні народи, але
без відповідного його визначення та без подання переліку корінних народів. Так, за статтею 11 Основного
Закону держава сприяє розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних
народів України; за п. 3 статті 92 права корінних народів визначаються виключно законами України; п. 3
статті 119 Конституції закріплює, що місцеві державні
адміністрації на відповідній території забезпечують у
місцях компактного проживання корінних народів виконання програм їх національно-культурного розвитку.
Що стосується визначення поняття «корінні народи», то в різні часи воно визначалось та тлумачилось по-різному. Вважається загальноприйнятим визначення, що надаються міжнародними документами
ООН, в яких корінними народами визнаються корінні
общини, народності, нації, що зберегли власну спадкоємність з суспільствами, які існували до колонізації
цих земель, розвивались на своїх власних територіях,
вважають себе відмінними від інших слоїв суспільства, що мешкають на цих територіях або їх частини.
Корінні народи бажають зберігати, розвивати та передати нащадкам територію своїх предків, свою етнічну
самобутність, свою культуру, соціальні інститути,
правову систему.
Таким чином, корінні народи – народи, які проживають у багатоетнічних суспільствах незалежних
країн і є нащадками тих, хто населяв країну або
географічну область, частиною якої є дана країна,
споконвіку, у період її завоювання або колонізації, або
в період встановлення наявних державних кордонів.
За даними ООН, у світі до корінних народів належать 370 мільйонів осіб у більш ніж 70 країнах, багато хто з яких перебуває на межі зникнення. Суттєвою характеристикою корінних народів є також і те,
що вони, незалежно від правового стану, зберігають
деякі або всі свої соціальні, економічні, культурні і
політичні інститути. Обов’язковою ознакою приналежності до корінних народів є самоусвідомлення самих
народів як корінних на цій території [16].
В Україні корінними народами визнаються українці, кримські татари, караїми та кримчаки, котрі походять з території Криму, а також греки Приазов’я.
Решта національних меншин України є діаспорою
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народів, котрі мають свої етнічні батьківщини чи національні утворення за межами України [16].
Однак українці мають власну державу – Україну.
Кримські татари протягом багатьох століть виступали
як загарбники українських земель, вбивали, полонили
українців, знищували їх господарства. Виходячи з наявних у науковій літературі визначень, корінними народами слід вважати греків, які створювали містаполіси Херсонес, Ольвію та інші; кримчаків, караїмів.
Виникає питання, ким вважати народи, які населяють Схід та Південь нашої країни? Ще з стародавніх
часів тут мешкали козаки, росіяни, русини, руські тощо. І сьогодні у Харківській області існує Черкаська
Лозова, Руська Лозова, що свідчить про народи, що
проживали на цій території. Якщо брати за ознаку корінного народу територію проживання, то кого ми
будемо вважати корінним народом? Українців чи росіян? Західні землі України багато часів знаходилися
під владою Польщі, Румунії, Австро-Угорщини [17].
Як визначити, хто корінний народ тут, а хто відноситься до національної меншини? Ці терміни не
лише не сприяють проясненню справи, а навпаки, ще
більше її заплутують. Наприклад, з огляду на тривалість життя в цій місцевості самої людини і її предків,
вона може бути більш «корінною», ніж людина, що
належить до корінного народу. Скажімо, кримськотатарська сім’я, що проживала в Киргизії з 1944 року, а
тепер переселилася в Україну, і російська сім’я, що
проживає у Харкові у десятому поколінні. У такому
контексті з’ясовування, хто «корінний», а хто «некорінний» сприятиме лише посиленню напруги в міжетнічних стосунках.
В сучасних міжнародних документах не має чіткого, загальновизнаного визначення корінних народів,
що призводить до певної плутанини. Але склалися
деякі ознаки, що притаманні корінним народам. Поперше, це без сумніву історичний зв’язок з територією
їх сучасного проживання. По-друге, самоусвідомлення

себе в якості корінного народу, що відрізняється від
іншої частини населення. По-третє, це наявність власної мови, культури, звичаїв, традицій, інших соціальних, політичних, економічних інститутів. І останнє, це
бажання зберегти свою землю та етнічну самобутність
в якості основи для продовження свого існування як
народу [18].
З моменту проголошення державної незалежності
України український народ набув статусу титульного
державотворчого етносу, що відбивається й у назві
самої держави, створеної шляхом реалізації права
українського народу на самовизначення. У той же час
сучасні міжнародно-правові документи щодо корінних народів визначають останні як «бездержавні нації», тобто такі, що не мають власної державності, а
проживають на території держав, де домінуючі позиції
займають інші етноси.
Протягом усіх років незалежності проблеми
кримськотатарського народу практично не вирішувалися українською владою і навіть зараз закон про корінні
народи так і не є прийнятим. Невизначеність у законодавчих актах статусу корінних народів в Україні
призводить до збільшення напруження в суспільстві, є
загрозою стабільності і безпеки.
Історія держави та її вплив на формування
національної ідеї. Політика держави повинна враховувати інтереси усіх народів, що мешкають на її території, бути спрямована на їх об’єднання. Однак діяльність українських можновладців свідчить про інше.
Постійні спроби переписати історію, замовчати або
перекрутити важливіші події у житті нашого народу,
прийняття законів та інших нормативних актів, які
розділяють людей за ознаками мови, релігії, не тільки
не призведуть до формування національної ідеї, а навпаки зруйнують те, що вже зроблено.
Опитування проведене ще у 2005 році показало
різне розуміння громадянами України історії власної
країни (табл. 2) [19].

Таблиця 2 – Результати опитування стосовно ставлення до історичного минулого (2005 р.)
З яким твердженням щодо історії України Ви згодні найбільшою мірою (% опитаних)
Україна
Захід
Центр
Південь
Історія України є невід’ємною частиною історії великого
східнослов’янського народу, як і історія Росії і Білорусії
43,9
17,4
41,5
60,1
Україна – єдина спадкоємниця історії
і культури Київської Русі
24,5
45,9
26,0
9,6
Теперішня історія України почалася в 1991 р.
після проголошення незалежності
7,0
17,2
7,2
3,6
Теперішня історія Україна починається з Запорізької Січі
5,2
3,7
5,7
3,6
Теперішня історія Україна починається
з Галицько-Волинського князівства
3,8
2,4
4,9
4,0
Теперішня історія Україна починається
з розпаду Російської імперії (1917-1918 рр.)
2,1
2,1
1,2
5,3
Інше
1,9
1,1
1,8
1,3
Важко відповісти
11,6
10,2
11,7
12,5

Отже, близько половини українців вважали, що
історія України тісно переплетена з історією східнослов’янських народів. Суттєві відмінності у думках,
стосовно цього питання також можна побачити між
жителями Заходу та Центру, Півдня і Сходу країни.
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Схід
54,0
17,6
2,6
6,3
3,3
1,5
2,7
12,0

Дослідники по-різному висловлюються стосовно
таких наявних регіональних відмінностей. Завідувач
відділу Інституту соціології НАН України В. Степаненко
закликає не драматизувати регіональні відмінності, називаючи їх «усе ж відмінностями, а не розколом країни,
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яка має «підліткову» історію формування своєї націїдержави в новітній історії» і згадує «вісім Іспаній»
Х. Лінца, «чотири Фінляндії» Е. Алардта, «чотири
Норвегії» С. Роккана, принаймні «три Бельгії»,
«чотири Італії»; і навіть Францію, яка вважається класичним взірцем громадянської нації, є неоднорідною,
у якій процес формування розтягнувся майже
на 200 років і не був завершений до кінця
XIX сторіччя [19].
О. Майборода – завідувач відділу етнополітології
Інституту політичних і етнонаціональних досліджень
ім. І. Ф. Кураса НАН України вважає, що поглиблення
цих відмінностей, якщо вони до того ж штучно
інспіруються, становитимуть серйозну загрозу і територіальній цілісності України, і її унітарності, і грома-
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дянському миру [19]. Виявлені відмінності вважає
нормальними для демократичного суспільства президент Київського міжнародного інституту соціології
В. Хмелько [19]. І. Франко ще у 1905 р. говорив: «Ми
мусимо навчитися чути себе українцями – не галицькими, не буковинськими українцями, а українцями без
офіційних кордонів» [20].
За минулі роки в країні відбулися певні динамічні процеси навколо відношення українців щодо розуміння історії України. Так, значно збільшилась кількість опитуваних, які вважають, що Україна має власну історію із початком від виникнення перших поселень і періодом перебування українських земель у
складі інших державних утворень та часом існування
незалежності (табл. 3).

Таблиця 3 – Результати опитування стосовно ставлення до історичного минулого(2016 р.) [21]
З яким твердженням щодо історії України Ви згодні більшою мірою? (% опитаних)
Україна має свою власну історію, яка починається від
виникнення перших поселень людей на її території і охоплює
періоди перебування українських земель у складі інших
державних утворень та час існування України як незалежної
держави
Історія України є невід’ємною частиною історії великого
східнослов’янського народу, як і історія Росії і Білорусії
Важко відповісти

Як можна побачити значно змінилася кількість й
тих, хто не заперечує, що історія України є невід’ємною частиною східнослов’янських народів.
Особливо це відчувається у Центрі 21,2 % (на 20,3 %
менше від опитування 2005 р.) та на Півдні країни –
42,1 % (на 18 % менше від опитування 2005 р.). А от
на Сході кількість таких людей збільшилась: 63,6 %
(45,7 % на Донбасі) у порівнянні з 54,0 % у 2005 році.
Мова як фактор об’єднання українців. Найбільш дискусійним питанням в Україні є питання про
статус мов. Саме мовне питання є центральним у формуванні відповідних ідейно-політичних пріоритетів.

Захід

Центр

Південь

Схід

Донбас

86,8

68,7

40,7

30,2

47,6

6,6
6,6

21,2
10,1

42,1
17,1

63,6
6,2

45,7
6,2

Дані опитування 2005 року, що наведені в табл. 4, свідчать про те, що 37 % опитаних вважають, що і українська, і російська мови повинні бути державними, понад третини жителів України вважали, що лише українська мова повинна залишатися єдиною державною і
офіційною мовою. На думку 20,3 % опитаних українська мова повинна бути державною, а російська може
бути офіційною в деяких регіонах.
Упродовж одинадцяти років відбулися деякі
зрушення. Порівняємо динаміку цифр і відповіді населення у різних регіонах України. У табл. 5 наведені
дані опитування 2016 року.

Таблиця 4 – Результати опитування стосовно співіснування української і російської мови в Україні (2005 р.) [19]
Яким чином повинні співіснувати українська і російська мови в Україні? (% опитаних)
Україна

Захід

Центр

Південь

Схід

Обидві мови повинні бути державними мовами в Україні

37,0

3,2

27,1

54,8

57,8

Українська мова – єдина державна та офіційна, російська
мова може використовуватися на побутовому рівні як і мови
інших національних меншин
Українська мова – державна, російська може бути офіційною
в деяких регіонах України

35,0

78,6

41,0

12,2

14,6

20,3

15,3

25,1

14,2

21,3

Російська мова – державна, українська мова може бути офіційною в деяких регіонах України

3,0

0,0

0,0

12,5

3,3

Російська мова – єдина державна та офіційна, українська мова
може використовуватися на побутовому рівні

0,8

0,0

0,3

2,0

1,2

Важко відповісти

3,9

2,9

6,5

4,3

1,8
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Таблиця 5 – Результати опитування стосовно співіснування української і російської мови в Україні (2016 р.) [21]
Яким чином повинні співіснувати українська і російська мови в Україні? (% опитаних)
Захід

Центр

Південь

Схід

Донбас

Українська мова повинна бути єдиною державною
і офіційною мовою, російська мова може використовуватись
на побутовому рівні як і мови інших національних меншин.

80,6

74,8

36,9

33,9

20,8

Українська мова повинна бути державною, російська мова
може бути офіційною в деяких регіонах України

14,5

15,9

30,4

34,4

37,3

Обидві мови повинні бути державними в Україні

2,0

3,6

23,1

24,8

34,7

Російська мова повинна бути державною, українська мова
може бути офіційною в деяких регіонах України
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Російська мова повинна бути єдиною державною і офіційною
в Україні, українська мова може використовуватись на побутовому рівні
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На Заході та в Центрі України переважна більшість
(81 % та 75 %, відповідно) громадян підтримують статус української мови як єдиної державної і офіційної,
а надання російській мові статусу офіційної у певних
регіонах тут підтримують 15 % і 16 % громадян відповідно, державну двомовність – відповідно 2 % і 4 %.
На Півдні відносна більшість (37 %) підтримують
державний і офіційний статус української мови,
30 % – можливість надання російській мові статусу
офіційної в певних регіонах, 23 % – державний статус
обох мов. На Сході рівні частки (по 34 %) респондентів підтримують варіанти держаної української мови
та можливості надання російській мові статусу офіційної в регіонах. Прихильників державної двомовності тут 25 %. На Донбасі відносну більшість становлять прихильники надання офіційного статусу російській мові в регіонах, за збереження державної української мови (37 %). Прихильників державної двомовності на Донбасі 35 %, української мови як єдиної
державної і офіційної – 21 %. Статус української мови
як єдиної державної не підлягає сумніву, тоді як ідея
державної двомовності на сьогодні значною мірою
втратила популярність в усіх регіонах, насамперед, на
Півдні і Сході України.
Отже, існуюче розмаїття культур і традицій
України, які щороку досліджуються і вивчаються багатьма науковцями, має бути задіяним у спільному
розвитку України, і ні в якому разі не стати причиною
антагоністичних протистоянь.
Прийняття ВР України Закону «Про освіту» викликало нову хвилю незадоволення та обурення. Особливо це стосується ст. 7, яка встановлює, що починаючи з 1 вересня 2018 року лише дошкільну та початкову освіту діти можуть отримувати мовою нацменшини, при цьому паралельно вивчаючи державну мову. З 5-го класу діти починатимуть навчатися державною мовою, а мову національної меншини вивчати як
окрему дисципліну.
Хоча ст. 2 цього закону і свідчить, що закон
спирається на Конституцію України, представники
міністерств закордонних справ, політичні діячі
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Румунії, Угорщини, Польщі, Росії, Греції, Молдови
вважають інакше, вони висловили свою стурбованість
тим, що ст. 7 про мову освіти містить норми, що суперечать статтям 10, 22, 23, 53 Конституції України та
прокладають шлях до мовної асиміляції національних
меншин.
12 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи
(ПАРЄ) провела термінові дебати щодо прийнятого в
Україні закону «Про освіту», зокрема за ст. 7, що стосується мови викладання. Згідно затвердженої резолюції, закон не забезпечує право нацменшин навчатися рідною мовою й істотно скорочує їхні права. Цей
резонанс примусив Міністерство освіти і науки України
запропонувати Раді Європи надіслати статтю 7 «Про
мову навчання» закону «Про освіту» на експертизу до
Венеціанської комісії. ПАРЄ звернулося до України з
вимогою у повній мірі забезпечити виконання висновків Венеціанської комісії щодо цього закону.
8 грудня 2017 року Європейська комісія «За демократію через право», більше відома як «Венеціанська комісія», схвалила експертний висновок щодо мовних положень українського закону «Про освіту». Венеціанська комісія відмітила законність сприяння посиленню державної мови в Україні та її обов’язковість
для усіх громадян. Однак комісія звернула увагу на
той факт, що стаття 7 містить важливі двозначності та,
як видається, не забезпечує дотримання ключових
принципів, необхідних для виконання рамкового закону при застосуванні міжнародних та конституційних зобов’язань країни. Водночас вона містить певні
гарантії щодо освіти мовами меншин, але переважно
обмежена початковою освітою. Точний обсяг таких
гарантій не є настільки гранично ясним, як це має бути в законі. Схвалена редакція дійсно дозволяє радикально змінити попередній мовний режим, принаймні
у середній освіті, привівши її до системи, орієнтованої
на обов’язкове використання української мови в якості мови навчання. Якщо це станеться, то призведе до
серйозного зменшення можливостей, що надаються
особам, які належать до національних меншин, для
навчання їхніми мовами, що становить непропорційне
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втручання в існуючі права осіб, які належать до національних меншин. Крім того, короткий термін впровадження нових правил викликає серйозні занепокоєння
щодо якості освіти.
Комісія відмітила, що п. 4 ст. 7 Закону передбачає правову основу для викладання інших предметів
офіційними мовами ЄС, але звернула увагу на наявність для цього достатніх гарантій у законодавстві.
Проте цей пункт не передбачає рішення для мов, які
не є офіційними мовами ЄС, зокрема для російської,
як найбільш широко використовуваної в Україні мови
після державної. Менш сприятливе ставлення до цих
мов важко виправдати, і тому постає питання про його
дискримінаційність. З огляду на ці міркування, коректним рішенням, на думку комісії, було би внесення
поправок до статті 7, які замінили би це положення на
більш збалансоване та чіткіше сформульоване. Комісія рекомендувала Україні провести двосторонні переговори з державами-членами ЄС, яким відповідають
ці меншини, що можуть надати корисну допомогу у
виконанні статті 7 [22].
Релігійна різноманітність. Не менш актуальної
для України є проблема наявності багатьох релігійних
конфесій. Уся історія України переповнена спробами
використання церкви у політичній боротьбі, її знищення, нівелювання, уніфікації або навпаки відродження такої церкви, яка б стверджувала національну
самобутність народу. Сьогодні різні політизовані організації або їх члени, порушуючи Конституцію, внутрішні закони релігійних общин і церкви, втручаються
в суто релігійну сферу, проголошуючи об’єктами своїх інтересів специфіку богослужіння церковних общин, їхню конфесійну належність, що викликає численні протести віруючих. Така практика полегшується
тим, що широким колам населення України майже
нічого не відомо про історію і сучасне становище тих
чи інших церков, нетрадиційних конфесій, які діють
на теренах країни, про їхнє, так би мовити, національне і політичне обличчя. Брак необхідних знань з історії вітчизняної релігії та національної церкви не дає
можливості завжди компетентно орієнтуватися в сучасних релігійно-церковних проблемах.
Церква, як соціальний інститут, користується
найвищою довірою населення, про що свідчить багаторічний (з 1992 року) моніторинг Інституту соціології НАН України. Опитування за проектом ISSP, в
якому респондентів просили визначитися з рівнем
довіри до Верховної Ради, бізнесу, промисловості,
судів та правової системи, шкіл та системи освіти і,
зрештою, до церков та релігійних організацій,
підтвердило сталість переконань громадян України.
Про свою цілковиту довіру до церкви заявив майже
кожний п’ятий (18 %), що значно перевищує рівень
повної довіри до будь-якого з інститутів суспільства,
а частка тих, хто значною мірою довіряє церкві та релігійним організаціям, перевищує відповідні частки
щодо інших інститутів: 21 % проти 3 % тих, хто значною мірою довіряє Верховній Раді та 5 % Суду і правовій системі. Таким чином, церква й релігійні організації
в Україні мають значно вищу суспільну репутацію та
авторитет [23].
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Найбільш впливовими в Україні є Українська
православна церква Московського патріархату, Українська православна церква Київського патріархату,
Українська автокефальна православна церква, Українська греко-католицька церква, Римсько-католицька
церква. За даними соціологічних досліджень 74 %
українців відносять себе до православ’я, 8 % вважають себе греко-католиками, майже по 1 % – до римокатолицизму і протестантських та Євангелічних церков. Просто християнами (тобто такими, що не відносять себе до жодної з конфесій) себе вважають 8,5 %
опитаних, не відносять себе до жодного з релігійних
віросповідань 6 % [24].
Однією з поширених релігій в країні є іслам, сьогодні в Україні проживає біля 1 млн. мусульман, це
більше 2 % населення. За даними звіту The Future of
World Religions: Population Growth Projections, 2010–
2050, що був підготований американським Pew
Research Center, до 2050 р. цей показник зросте до 1,3
млн. людей. Ці прогнози виглядають реалістично, так
як у 2010 р. мусульман в Україні було вдвічі менше,
ніж зараз [25].
16 листопада Верховна Рада підтримала законопроект № 5496 про святкування Різдва двічі – 25 грудня
та 7 січня. Законодавці мотивували це рішення тим,
що віряни неодноразово зверталися з такою ініціативою. Також, більшість католиків і протестантів, і навіть православних світу (9 церков із 14-ти) відзначають це свято саме 25 грудня. Відтак цей крок свідчитиме про прилучення України до європейського та,
зрештою, світового співтовариства.
Однак, не слід забувати, що в Україні мешкають
кримські татари, які визнані корінним народом, про що
вже говорилось вище, і які є мусульманами. Законодавцям варто задуматися про те, що вони, як мусульмани
теж мають право на святкування важливих для їхньої
релігії свят. Відтак варто передбачити і для них таку
законодавчу норму, коли на державному рівні надається
вихідний для святкування, скажімо, Курбан-Байраму. Це
має бути нормою для демократичної країни.
І це не поодинокі випадки, коли влада своїми діями
сприяє розколу суспільства, приймаючи рішення, які
однозначно викликають незадоволення тієї чи іншої частини населення та негативну реакцію західних країн.
Українським політикам слід пам’ятати, що національна
ідея – це не ілюзія, що заступає собою реальність, це
така ідея, яка повинна сприяти духовному оновленню
суспільства, спонукати до реалізації економічних перетворень, розробляти цілісну систему ціннісних орієнтирів сучасного українського суспільства. Національна ідея, перш за все, повинна бути спрямована на
правдиве відповідальне відродження української історії, менталітету, традицій, визначення форм державного і суспільно-політичного життя [26, с. 223].
Висновки. Сьогодні формування української національної ідеї зіткнулося з багатьма проблемами, як
внутрішнього, так і зовнішнього характеру. Події останніх років у державі призвели до втрати територіальної
цілісності, військових дій на Донбасі, руйнації економіки, невпевненості населення країни у майбутньому.
У суспільстві відбулося безпрецедентне соціальне
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розшарування населення, значна частина якого знаходиться за межею бідності, продовжується масовий
відтік працездатного населення за рубіж на заробітки,
все це призводить до розчарування і зневіри людей у
краще життя. Такий стан у державі можна визначити
лише як кризовий. Саме тому українська національна
ідея зараз потрібна як ніколи.
Національна ідея як прояв національної свідомості, національної освіти, культури, духовності повинна
об’єднувати суспільство навколо базових цінностей,
з’єднуючи минуле, сучасне та майбутнє народу, визначати національні пріоритети, виступати стратегічним орієнтиром розвитку держави. Брак національної
ідеї в сучасній Україні – це проблема суперечливості
існування національної еліти, яка виявляє неспроможність об’єднати сучасне українське суспільство. Спроби
поділу країни на «своїх» та «чужих», за мовними, релігійними та іншими ознаками тільки посилять кризові
явища в країні.
Формування української національної ідеї можливо тільки на основі об’єднання усіх громадян, незалежно від їх етнічної приналежності, досягнення загальнонаціональної злагоди, відновлення мира на Донбасі. Національна ідея повинна бути конструктивною,
мати реалістичні цілі й спиратися на ефективні соціальні технології їх досягнення. Тільки за таких умов
національна ідея буде сприятиме консолідації нації,
стане спільною платформою всіх політичних, громадських, культурних сил, яким не байдужа доля нашої
Батьківщини.
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УДК 323.173 (4)
М. Г. ОКЛАДНА
СЕПАРАТИЗМ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ:
ЗАКОНОМІРНІСТЬ ЧИ ВИНЯТОК З ПРАВИЛА?
Європейська інтеграція породжує питання про взаємини між нацією і державою. Трансформація держав Західної Європи створює нові можливості для вираження інтересів меншин. Це підриває традиційне бачення суверенітету і послаблює необхідність в державності. Націоналістичні рухи в багатьох випадках сприйняли європейську тему, її ідеологію і стратегії. Європа надає можливості для територіальних рухів,
зокрема деякі заходи щодо захисту меншин. У цій статті розглядаються різні способи, за допомогою яких сторони, що діють в регіональних
контекстах, відреагували, інтерпретували і використовували образи «Європи регіонів» для просування своїх територіальних вимог.
Ключові слова: сепаратизм; регіоналізм; Європейський Союз; європейська інтеграція; членство в організації.
Европейская интеграция порождает вопрос о взаимоотношениях между нацией и государством. Преобразование государств Западной Европы создает новые возможности для выражения интересов меньшинств. Это подрывает традиционное видение суверенитета и ослабляет
необходимость в государственности. Националистические движения во многих случаях восприняли европейскую тему, ее идеологию и
стратегии. Европа предоставляет возможности для территориальных движений, в частности некоторые меры по защите меньшинств. В этой
статье рассматриваются различные способы, с помощью которых стороны, действующие в региональных контекстах, отреагировали, интерпретировали и использовали образы «Европы регионов» для продвижения своих территориальных требований.
Ключевые слова: сепаратизм; регионализм; Европейский Союз; европейская интеграция; членство в организации.
European integration questions the relationship between nation and state. The transformation of the state in western Europe provides new opportunities
for expression for minority nations. It undermines traditional sovereignty and weakens the need for statehood. Minority nationalist movements have in
many cases adopted the European theme, adjusting their ideology and strategy accordingly. Europe provides opportunities for territorial movements
and grants some minority protections. This paper explores the diverse ways in which parties operating in regional contexts have responded to, interpreted, and used the imagery of a ‘Europe of the Regions’ to advance their territorial demands.
Keywords: separatism; regionalism; European Union; European integration; membership in the organization.

Вступ. Ще нещодавно сепаратизм в Європі було
прийнято вважати проблемою з минулого, пов'язаною
з функціонуванням авторитарних європейських режимів.
Після завершення Другої світової війни кордони
багатьох європейських держав були штучно змінені
державами-переможницями. Перерозподіл територій
між суб'єктами федерації відбувався також в соціалістичних федераціях (СРСР, СФРЮ). В умовах «Холодної
війни» і глобальної біполярності у національних меншин не було можливості реально захищати свої права.
Однак, руйнація СРСР і всієї соціалістичної системи,
втрата керованості в багатонаціональних країнах Європи
створили сприятливі передумови для агресивного відстоювання національними меншинами своїх прав, які
вилилися в етнічні війни насамперед в колишній
Югославії.
Слід зазначити, що загострення проблеми сепаратизму в державах-членах ЄС на початку ХХІ ст. стало
несподіванкою як для національних урядів, керівництва
Євросоюзу, так і для експертів. Проблема ідентичності
стала важливою складовою процесу формування
кордонів в XXI ст.
Матеріали і результати дослідження. Від
Шотландії до Фландрії і далі до Каталонії: сепаратистські тенденції в сучасному Європейському Союзі –
це не прикрий виняток з правила, а певна тенденція,
процес, що поступово набирає обертів. З одного боку,
європейці добре усвідомлюють раціональність лозунгу «наша сила в єдності», оскільки лише об'єднана
Європа може бути почута США, Росією, Китаєм і гідно відповісти на сучасні глобальні виклики. Але, з
іншого боку, ми спостерігаємо тенденцію до зростання
сепаратистський прагнень, бажання перетворити Європейський Союз з міждержавного об'єднання на Європу
регіонів. Відтак концепція побудови об'єднаної Європи

на федералістських засадах поєднується сьогодні з
регіоналістськими і сепаратистськими тенденціями.
У регіонах багатьох держав-членів ЄС ми можемо
спостерігати не лише розвиток стихійного вуличного
протестного руху, але й цілеспрямованої діяльності регіональних еліт, результатом якої стають референдуми
про незалежність. Постає питання, чому в державахчленах і Європейському Союзі в цілому, що засновані
на системі демократичних, правових цінностей, виникає і успішно розвивається сепаратизм? Які наслідки
ця тенденція матиме для державно-правового розвитку європейських держав і Союзу в цілому? Яку роль в
цьому процесі відіграє сам Європейський Союз? Аналізу цих та ряду інших питань присвячена дана стаття.
Розвитку сепаратизму, як не дивно, певною мірою сприяють процеси глобалізації та регіональної
інтеграції, які можуть відігравати як інтегративну, так
і деструктивну роль. Глобалізація і інтеграція сприяють більш тісній взаємодії держав і недержавних акторів, їх об'єднанню у транснаціональні та глобальні
мережі, які побудовані на різних каналах взаємозалежності, які включають торгівлю, політику, безпеку,
навколишнє середовище та соціокультурні зв'язки. З
іншого боку, глобалізація може сприяти фрагментації
усталених політичних і соціальних порядків, дозволяючи регіональним та транснаціональним рухам ставити перед собою завдання, реалізація яких несе загрозу суверенітету і територіальній цілісності держав.
Сепаратистські рухи неоднорідні за спрямуванням: якщо одні прагнуть до автономії в межах
національних держав, то інші ставлять перед
собою більш сміливі цілі – вихід зі складу держав і
створення нових незалежних держав. За статистикою з
1990 р. виникло понад 30 нових держав і на цьому
сепаратистські рухи не збираються зупинитися [15].
© М. Г. Окладна, 2017
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Слід зазначити, якщо розпад колишніх соціалістичних
федерацій (СРСР, ЧССР, СФРЮ) розглядався як цілком закономірне явище внаслідок утиску прав і свобод громадян, то стрімкий розвиток сепаратистських
рухів в країнах Західної Європи (на сьогодні в державах-членах ЄС налічується понад 40 сепаратистських
партій [10]), що функціонують на усталених демократичних і правових засадах, застав зненацька європейських політиків і експертів.
Однак, розвиток сепаратизму в об'єднаній Європі
лише на перший погляд виглядає парадоксальним.
Євросоюз прийнято розглядати як «пост-суверенну»
політико-правову систему, яка, у випадку успішного
розвитку інтеграційного процесу, могла б послужити
моделлю для формування інтеграційних «ядер» різної
потужності в Південній і Латинській Америці, Азії та
на теренах СНД [7, с. 35]. Проведення Євросоюзом
регіональної політики, заснованої на принципах солідарності і субсидіарності, мало б зняти проблему сепаратизму в ЄС як таку, оскільки у регіонів з’явилася
реальна можливість легально поряд з національними
державами вийти на міждержавний та наднаціональний (у межах ЄС) рівень при вирішенні питань у різних сферах суспільного життя [6, с. 60]. Попри це,
сепаратистські рухи не тільки не зникли, але й розвиваються, дестабілізуючи не лише держави-члени, але
й Європейський Союз в цілому.
Що сприяє розвитку сепаратизму в Євросоюзі? Це
прагнення сепаратистських рухів зберегти і розвинути
свою ідентичність відповідно до ст. 3 Договору про ЄС,
яка проголошує: «Союз поважає своє багате культурне
та мовне розмаїття й забезпечує захист та подальше збагачення культурної спадщини Європи» [4]. Ідентичність сепаратистських рухів як правило ґрунтується на
спільній історії, культурі, мові та соціальній єдності.
Спираючись на ці ідентичності та суперечки у стосунках з центральною владою держав-членів, сепаратисти
вдало використовують комунікаційні технології та
транснаціональні мережі для організації політичних
дій та залучення підтримки діаспорних груп та зарубіжних симпатиків [12, с. 136-137]. Роль ідентичності
в розвитку сепаратистських рухів можна побачити на
прикладі Країни Басків і Каталонії в Іспанії, для яких
спогади про репресії, порушення культурних та мовних прав (як відомо, іспанський уряд заблокував визнання каталонців як нації та надання переваги каталонській мові в регіоні) є важливим фактором підтримання життєздатності сепаратистських настроїв.
Разом з тим слід зазначити, що культурно-мовна
ідентичність не завжди використовується сепаратистськими рухами в їх боротьбі. Так, хоча Шотландія має
відмінну культурну та мовну ідентичність від решти
Великобританії, сучасні шотландські сепаратисти не
використовують цей фактор. Більше того, вони підкреслюють, що у випадку виходу зі складу Сполученого
Королівства Шотландія збереже тісні культурні зв'язки з
Англією: англійська мова залишатиметься офіційною
мовою, так само як британський фунт буде офіційною
валютою незалежної Шотландії.
Аналізуючи проблему посилення сепаратистських тенденцій в ЄС слід безумовно враховувати
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економічні чинники цього процесу. Так, Каталонія є
одним із найбагатших регіонів Іспанії, але податки
збираються та перерозподіляються іспанським урядом. В результаті кошти, які повертаються назад до
Каталонії, набагато нижчі, ніж податки, які були зібрані тут Мадридом. З кожного євро, сплаченого каталонцями у вигляді податку до іспанського бюджету,
лише 57 центів повертається назад до Каталонії.
В результаті уряд Каталонії вимушений звертатися до
уряду Іспанії за кредитами, аби погасити свої борги [11]. Для боротьби з боргами Каталонії іспанський
уряд примушує владу регіону проводити жорсткі і
вкрай непопулярні заходи. Показово, що іспанський
уряд не вдався до заходів, які б сприяли полегшенню
ситуації Каталонії, після того, як сам отримав допомогу з боку Європейського Союзу. Зрозуміло, що така
політика Мадриду щодо Каталонії є однією з причин,
що штовхає Каталонію до відокремлення від Іспанії.
Економічний сепаратизм проявляється також в Бельгії
та Італії.
Як не дивно, але певного імпульсу, якщо не прямий, то принаймні побічний, сепаратистським тенденціям надає сам Європейський Союз. Запровадження
регіональної політики ЄС сприяло подальшій децентралізації влади, причому як у федеративних та регіоналістських державах, так і унітарних. Делегування
владних повноважень від центральних органів влади
на нижчі рівні дає субрегіонам більшу автономію, а
отже можливість реалізовувати власні інтереси, які не
завжди і не в усьому збігаються із загальнонаціональними інтересами. З іншого боку, насамперед в умовах
економічної кризи, національні уряди далеко не завжди можуть забезпечити реалізацію національних та
регіональних завдань. Оскільки регіональні співтовариства і їх еліти невдоволенні неспроможністю
центральної влади забезпечувати їх потреби та інтереси, вони починають демонструвати схильних до
набуття більшої автономії або навіть незалежності.
За цих умов взаємодія з інститутами Європейського Союзу стає більш привабливим для регіонів, які
прагнуть до незалежності. Як відомо, невеликі держави в ЄС можуть мати більшу вагу у вирішенні європейських справ, а також кращий доступ для отримання фінансової допомоги. Європейські регіони використовують Євросоюз для створення через нього транснаціональних мереж. Регіони, зокрема сепаратистські,
створюють офіси при інститутах ЄС для зв'язків з посадовими особами Союзу, а також транснаціональні організації, наприклад European Free Alliance, який з 2004 р.
став політичною партією, що має представництво у
Європейському парламенті. Крім того, сепаратистські
регіони беруть участь у транснаціональних політичних
мережах, таких як Конференція європейських регіонів.
Слід звернути увагу також ще на один момент:
невеликі держави завдяки членству в ЄС і НАТО, мають набагато менше проблем із забезпеченням власної
безпеки, аніж більш крупні держави, що знаходяться
поза межами цих організацій [14, с. 16]. У випадку виходу певного регіону зі складу держави-члена ЄС можна з упевненістю стверджувати, що заради забезпечення геополітичних інтересів США і Європейського
Вісник НТУ «ХПІ». 2017. № 52 (1273)

ISSN 2227-6890
Союзу НАТО буде продовжувати надавати військовий
захист сепаратистським регіонам ще до того моменту,
як вони отримають членство в Альянсі.
Постає питання, якщо той чи інший регіон (наприклад, Каталонія, Шотландія або Фландрія) держави-члена ЄС вийде зі складу відповідної країни, які
наслідки матиме цей крок? Лісабонський договір регламентує лише ситуацію, коли держава-член хоче залишити Євросоюз [8]. Стосовно членства держави, яка
утворилася шляхом виходу зі складу держави-члена,
Лісабонський договір нічого нам не каже. Але, вважаємо, що наслідки для цього регіону будуть цілком зрозумілі: новоутворена держава де-факто і де-юре має вийти
зі складу ЄС. У випадку, якщо вона захоче набути
членства в ЄС, то вона повинна буде пройти усі етапи
відповідної процедури – стосовно цієї вимоги європейські інститути демонструють досить чітку позицію.
Сепаратисти зазвичай стверджують, що їхні регіони зможуть зберегти членство в ЄС одразу після переговорів про відокремлення. Вони вважають, що право на сецесію ґрунтується на положеннях ст. 2 Договорів про Європейський Союз, в якій окреслено основні цінності демократії та верховенства права в ЄС [8].
Крім того, як аргумент, висувається наступне твердження: зважаючи на те, що багато сепаратистських
регіонів є політично та економічно важливими, їх виключення зі складу Євросоюзу буде проблематичним
для ЄС та європейської інтеграції.
З великою долею ймовірності можна передбачити, що насправді шлях до набуття членства в ЄС в
цьому разі буде ускладнений насамперед суб'єктивними чинниками і залежатиме передусім від того, в
який спосіб регіон «розлучився» з «материнською»
державою. Слід пам’ятати, що вступ до ЄС вимагає
згоди всіх її держав-членів, а тому вступ до ЄС колишніх
регіонів – нових незалежних держав може бути заблокованим старими державами-членами. Деякі члени
ЄС, зокрема Іспанія, відмовилися визнати незалежність Косово, щоб не створити прецедент для сепаратистських регіонів на своїх територіях. Напередодні
референдуму в Шотландії Іспанія попередила місцевих сепаратистів, що незалежній Шотландії знадобиться не менше восьми років для переговорів про
членство в ЄС [13].
Найбільш оптимальним є цивілізований, правовий шлях виходу регіону зі складу «материнської»
держави. Саме таким шляхом може піти Бельгія у випадку її розпаду. Принаймні підстави для такого висновку дає досвід переходу Бельгії від унітарної до
федеративної форми державного устрою. У цьому разі
розпад Бельгії буде нагадувати розпад Чехословаччини, коли обидва суб’єкта федерації погодились на відокремлення, внаслідок чого ані Чеська Республіка,
ані Словаччина не визнали юридичну особу Чехословаччини в міжнародних організаціях. Щоправда можна передбачити виникнення певних проблем зі статусом Брюсселя, який сьогодні є не лише столицею королівства, але й штаб-квартирою Євросоюзу, у ньому
знаходяться секретаріат Бенілюксу та офісу НАТО.
Шотландія також обрала правовий, цивілізований
шлях виходу зі складу Сполученого Королівства.
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У 2012 р. Лондон і Единбург досягли згоди щодо проведення в 2014 р. референдуму про незалежність Шотландії. Негативне ставлення більшості тих, хто взяв участь у
голосуванні, тимчасово зняло з порядку денного питання виходу Шотландії зі Складу Великобританії [1].
Однак, перемога прибічників Brexit на референдумі 2016 р. змусив шотландців обговорювати питання щодо проведення другого референдуму з питання
про незалежність Шотландії та її членство в ЄС. Якщо
такий референдум відбудеться і питання про вихід
отримає підтримку, то дотримання Шотландією конституційної процедури виходу забезпечить їй лояльне
ставлення Лондону, який не буде серйозно перешкоджати їй на шляху до членства в ЄС. Але це зовсім не
означає, що намір Шотландії вступити до ЄС буде підтриманий усіма державами-членами, особливо тими, у
складі яких є регіони, які можуть бути потенційними
кандидатами на вихід зі складу відповідних держав.
Інша ситуація, коли регіон здійснить такий вихід
не цивілізовано, то в цьому випадку вступ новоутвореної держави скоріш за все буде заблокований з боку
«материнської» держави. Слід також зазначити, що
блокування вступу таких держав можуть здійснювати
й інші держави-члени ЄС, на території яких існують
сепаратистські регіони, і відповідно які будуть занепокоєні можливістю подібного розвитку подій в них
самих. Так, Бельгія, яка стикається з проблемою фламандського сепаратизму, не підтримає відокремлення Шотландії від Великобританії і її входження до складу ЄС.
У цьому зв'язку можна пригадати ситуацію із невизнанням незалежності Косово Іспанією, Грецією і Кіпром.
Європейський Союз, як правило, займає нейтральну позицію стосовно внутрішніх проблем державчленів відповідно до п. 2 ст. 4 Договору про Європейський Союз, де зазначено, що Євросоюз поважає
національну самобутність держав-членів, властиву
їхнім основним політичним та конституційним структурам, включно з регіональним та місцевим самоврядуванням. Союз поважає головні функції держави,
включаючи гарантування територіальної цілісності
держави, підтримання правопорядку та забезпечення
національної безпеки (останнє речення було включене
до тексту Договору на вимогу Іспанії) [4]. Це зокрема
означає, що кожна держава-член самостійно визначає
форму державного устрою, а тому Бельгія, Австрія,
Німеччина є федераціями, Великобританія і Іспанія регіоналістськими державами, більшість державчленів ЄС відноситься до унітарних держав.
Висновки. На сучасному етапі інтеграції інститути
Союзу демонструють відданість ідеї збереження територіальної цілісності держав-членів. Так, можна пригадати заяву Голови Європейської комісії Ж. М. Баррозу
після Шотландського референдуму. Він зокрема зазначив, що вітає рішення шотландців зберегти єдність
Великобританії. Цей результат дуже гарний для єдиної, відкритої і більш сильної Європи. Єврокомісія
продовжить вести конструктивний діалог з шотландським урядом в областях, які важливі для майбутнього
Шотландії, включаючи зайнятість і економічне зростання, енергетику, зміни клімату та навколишнього
середовища [2]. З приводу проведеного у жовтні
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2017 р. в Каталонії референдуму офіційний представник Європейської комісії Маргарітіс Схінас заявила,
що, по-перше, ситуація в Іспанії є внутрішньою справою Іспанії, яка має бути вирішена відповідно до
іспанського правопорядку, по-друге, відповідно до
Конституції Іспанії голосування в Каталонії було незаконним, по-третє, якщо б референдум був проведений відповідно до іспанської конституції, то Каталонія
залишила б Євросоюз, по-четверте, сторони повинні
перейти від конфронтації до діалогу з метою цивілізованого вирішення конфлікту [3].
Список літератури: 1. Ананьева Е.В. Референдум о независимости
Шотландии: цепная реакция / Е.В.Ананьева // Сепаратизм в политической жизни современной Европы = Separatism in the political life of
modern Europe / [под ред. П.Е. Канделя]. – М. : Ин-т Европы РАН,
2015. – C. 42–53. 2. Баррозу приветствовал решение шотландцев
сохранить единство Британии. РИА Новости (19 сентября 2014)
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ria.ru/world/20140919/
1024760726.html. 3. Европа не признала независимую Каталонию
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.gazeta.ru/
politics/2017/10/02_a_10914218.shtml 4. Консолідовані версії Договору про Європейський Союз та Договору про функціонування Європейського Союзу (2010/С83/01) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ 994_b06. 5. Окладна М.Г.
Сепаратизм і його вплив на функціонування Європейського Союзу
та його держав-членів / М.Г. Окладна // Євроатлантична інтеграція
України: свідомий вибір моделі безпеки : зб. наук. статей за матеріалами ІІІ-х Харківських міжнар. прав. читань, присвячених
пам'яті проф. М.В. Яновського і В.С. Семенова, м. Харків, 3 листоп.
2017 р. : у 2 ч. / редкол.: А.П. Гетьмана, І. В. Яковюк, С.М. Мельник
та ін. – Харків, 2017. – Ч. 1. – С. 90–97. 6. Яковюк І.В. Європейський регіоналізм у контексті розбудови Європейського Союзу /
І.В. Яковюк // Державне будівництво та місцеве самоврядування. –
Харків : Право, 2004. – Вип. 8. – С. 57–68. 7. Яковюк І.В. Правові
основи європейської інтеграції та її вплив на державно-правовий
розвиток України : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01, 12.00.11 /
І.В. Яковюк. – Харків, 2014. – 474 с. 8. Яковюк І.В. Проблеми конституційного регулювання членства в Європейському Союзі /
І.В. Яковюк // Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб.
наук. пр. / ред. кол. : Ю.П. Битяк та ін. – Харків : Право, 2010. –
№ 20. – С. 25–36. 9. Chamon M. Scotland and Catalonia would face very
real challenges in making a seamless transition to EU membership after
independence / M. Chamon, G. Van Der Loo. – Retrieved from The London School of Economics and Political Science (2014, January 16). –
Режим доступу : http://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2014/01/16/scotlandand-catalonia-would-face-very-real-challenges-in-making-a-seamless-transition-to-eu-membership-post-independence/ 10. EFA. About Us. –
2014. – Retrieved from E-F-A.org. – Режим доступу : http://www.e-fa.org/about-us/ 11. Gonzalez R. Spanish Prisoners / R. Gonzalez,
J. Clotet. – Retrieved from New York Times (2012, October 2). – Режим
доступу : http://www.nytimes.com/2012/10/03/opinion/a-new-call-forcatalonias-independence.html?emc=tnt& 12. Gurr T.R. Minorities, Nationalists, and Islamists. In C.A. Crocker, F.O. Hampson, P. All, Leashing the Dogs of War: Conflict Management in a Divided World /
T.R.Gurr. –Washington D.C. : United States Institute of Peace, 2007. –
pp. 131–160. 13. Lynch S. Scotland vote may lessen likelihood of UK
leaving EU / S. Lynch. – Retrieved from The Irish Times (2014, September 19). – Режим доступу : http://www.irishtimes.com/news/world/
europe/scotland-vote-may-lessen-likelihood-of-uk-leaving-eu-1.1934879

ISSN 2227-6890
14. Pantovic A. The Economic Impact of the European Union on Subnational Separatist Sentiment / A. Pantovic. – University of Colorado Boulder Undergraduate Honours Thesis, 2014. – рр. 1–55. 15. Rosenberg M.
New Countries of the World: The 34 New Countries Created Since 1990 /
M. Rosenberg. – Retrieved from Geography.about.com (2014). – Режим
доступу : http://geography.about.com/cs/countries/a/newcountries.htm.
References (transliterated): 1. Ananeva E.V. Referendum o nezavysymosty Shotlandyy: tsepnaia reaktsyia [Referendum on the
independence of Scotland: a chain reaction]. Separatyzm v polytycheskoi
zhyzny sovremennoi Evropa [Separatism in the political life of modern
Europe]. Moscow, In-t Evropy RAN, 2015, pp. 42–53. 2. Barrozu pryvetstvoval reshenye shotlandtsev sokhranyt edynstvo Brytanyy [Barroso
welcomed the decision of the Scots to maintain the unity of Britain]. RIA
News (19.09.2014). Available at: https://ria.ru/world/20140919/10247
60726.html 3. Evropa ne pryznala nezavysymuiu Katalonyiu [Europe did
not recognize the independent Catalonia]. Available at: https://www.gazeta.
ru/politics/2017/10/02_a_10914218.shtml. 4. Konsolidovani versii Dohovoru pro Yevropeiskyi Soiuz ta Dohovoru pro funktsionuvannia Yevropeiskoho Soiuzu (2010/S 83/01) [Consolidated versions of the European
Union Treaty and the Functioning of the European Union Treaty (2010/S
83/01)]. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_b06.
5. Okladna M.H. Separatyzm i yoho vplyv na funktsionuvannia Yevropeiskoho Soiuzu ta yoho derzhav-chleniv [Separatism and its impact on
the functioning of the European Union and its member states]. Yevroatlantychna intehratsiia Ukrainy: svidomyi vybir modeli bezpeky : zb.
nauk. statei za materialamy III-kh Kharkivskykh mizhnar. prav. chytan,
prysviachenykh pamiati prof. M.V. Yanovskoho i V.S. Semenova.
Kharkiv, 3.11.2017, no. 1, pp. 90–97. 6. Yakoviuk I.V. Yevropeiskyi
rehionalizm u konteksti rozbudovy Yevropeiskoho Soiuzu [European
regionalism in the context of the development of the European Union].
Derzhavne budivnytstvo ta mistseve samovriaduvannia. Kharkiv, Pravo,
2004, no. 8, pp. 57–68. 7. Yakoviuk I.V. Pravovi osnovy yevropeiskoi
intehratsii ta yii vplyv na derzhavno-pravovyi rozvytok Ukrainy : dys. dra yuryd. nauk: 12.00.01, 12.00.11 [Legal bases of European integration
and its influence on state-legal development of Ukraine. Dr. jur. sci.
diss.]. Kharkiv, 2014. 474 p. 8. Yakoviuk I.V. Problemy konstytutsiinoho rehuliuvannia chlenstva v Yevropeiskomu Soiuzi [Problems of constitutional regulation of membership in the European Union]. Derzhavne
budivnytstvo ta mistseve samovriaduvannia : zb. nauk. pr. Kharkiv,
Pravo, 2010, no. 20, pp. 25–36. 9. Chamon M., Van Der Loo G. Scotland
and Catalonia would face very real challenges in making a seamless
transition to EU membership after independence. Retrieved from The
London School of Economics and Political Science. (2014, January 16).
Available at: http://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2014/01/16/scotland-andcatalonia-would-face-very-real-challenges-in-making-a-seamless-transition
-to-eu-membership-post-independence/ 10. EFA. About Us. Retrieved
from E-F-A.org. 2014. Available at: http://www.e-f-a.org/about-us/
11. Gonzalez, R., Clotet, J.. Spanish Prisoners. Retrieved from New York
Times. October 2, 2012. Available at: http://www.nytimes.com/
2012/10/03/opinion/a-new-call-for-catalonias-independence.html?emc=tnt&
12. Gurr T.R. Minorities, Nationalists, and Islamists. In C.A. Crocker,
F.O. Hampson, P. All Leashing the Dogs of War: Conflict Management
in a Divided World. Washington D.C., United States Institute of Peace,
2007, pp. 131–160. 13. Lynch, S. Scotland vote may lessen likelihood of
UK leaving EU. Retrieved from The Irish Times. September 19, 2014.
Available at: http://www.irishtimes.com/news/world/europe/scotland-votemay-lessen-likelihood-of-uk-leaving-eu-1.1934879 14. Pantovic A. The
Economic Impact of the European Union on Subnational Separatist Sentiment. University of Colorado Boulder Undergraduate Honours Thesis, 2014,
pp. 1–55. 15. Rosenberg M. New Countries of the World: The 34 New Countries Created Since 1990. Retrieved from Geography.about.com. 2014.
Available at: http://geography.about.com/cs/countries/a/newcountries.htm.
Надійшла (received) 17.11.2017

Бібліографічні описи / Библиографические описания / Bibliographic descriptions
Сепаратизм в Європейському Союзі: закономірність чи виняток з правила? / М. Г. Окладна // Вісник
НТУ «ХПІ». Серія : Актуальні проблеми розвитку українського суспільства. – Харків : НТУ «ХПІ», 2017. –
№ 52 (1273). – С. 29–33. – Бібліогр. : 15 назв. – ISSN 2227-6890.

32

Вісник НТУ «ХПІ». 2017. № 52 (1273)

Актуальні проблеми розвитку українського суспільства

ISSN 2227-6890

Сепаратизм в Европейском Союзе: закономерность или исключение из правила? / М. Г. Окладная //
Вісник НТУ «ХПІ». Серія : Актуальні проблеми розвитку українського суспільства. – Харків : НТУ «ХПІ»,
2017. – № 52 (1273). – С. 29–33. – Бібліогр. :15 назв. – ISSN 2227-6890.
Separatism in the European Union: regularity or exception from the rule? / M. G. Okladnay // Bulletin of
NTU "KhPI". Series : Actual problems of Ukrainian society development. – Kharkiv : NTU "KhPI", 2017. –
No. 52 (1273). – P. 29–33. – Bibliogr. : 15. – ISSN 2227-6890.
Відомості про авторів / Сведения об авторах / About the Authors
Окладна Марина Георгіївна – кандидат історичних наук, доцент, Національний юридичний університет
ім. Ярослава Мудрого, доцент кафедри теорії держави та права; тел.: (067)571–74–92.
Окладная Марина Георгиевна – кандидат исторических наук, доцент, Национальный юридический
университет им. Ярослава Мудрого, доцент кафедры теории государства и права; тел.: (067)571–74–92.
Okladna Marina Georgievna – Candidate of Science (Ph. D.) in History, Associate Professor, National Law
University named after Yaroslav the Wise, Associate Professor of the Department of Theory of the State and Law;
tel.: (067)571–74–92.

УДК 349. 2
О. В. ГАЄВАЯ
ЩОДО ВИНИКНЕННЯ ТРУДОВОГО ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
У статті досліджується інтеграція в загальносвітову систему правового регулювання праці, яка передає іншим країнам власний нормотворчий і практичний досвід в трудовій сфері. Відстежується звільнення трудового права від застарілих і неефективних конструкцій, запозичення в міру необхідності різноманітних концепцій в теорії і практиці різних регіонів світу. Демонструється адаптація їх до внутрішньодержавних особливостей і потреб на сучасному етапі. Зазначається, що завдяки Європейському трудовому праву створено збірник модельних правових норм.
Ключові слова: європейський союз, міжнародне трудове право, економічна інтеграція, трудові стандарти, уніфікація, переміщення
ресурсів, міждержавне співробітництво, концепція прав людини.
В статье исследуется интеграция в общемировую систему правового регулирования труда, которая передает другим странам собственный
нормотворческий и практический опыт в трудовой сфере. Отслеживается освобождение трудового права от устаревших и неэффективных
конструкций, заимствование по мере необходимости многочисленных концепций в теории и практике различных регионов мира. Демонстрируется адаптация их к внутригосударственным особенностям и потребностям на современном этапе. Отмечается, что благодаря Европейскому трудовому праву создан сборник модельных правовых норм.
Ключевые слова: европейский союз, международное трудовое право, экономическая интеграция, трудовые стандарты, унификация,
перемещение ресурсов, межгосударственное сотрудничество, концепция прав человека.
In the article the integration into the general world system of the legal regulation of labor which conveys to other countries its own normative and
practical experience in the labor sphere has been investigated. The deliverance of the labor law from the constructions becoming obsolete and inefficient, borrowing when the necessity arises of numerous concepts in the theory and practice of the world different regions has been tracked. The adaptation of them to the peculiarities and needs within the state at the present day stage has been demonstrated. It is noted that, thanks to the European Labor Law, the collection of model legal norms, the creative application of which is a prerequisite for the development and improvement of any national
system of international labor law has been created and it is made an attempt to bring to conformity the general civilized requirements. The formation of
the European Union labor law under the influence of conceptual constructions and practices inherent to the national legal systems of member states
and international law has been shown. Their transformation and use, taking into account the goals, tasks and the necessity of the most effective solution of the problems related to their jurisdiction, have been analyzed. The law of the European Union, being integrated by character, introduces the
uniform standards of conduct for citizens and organizations in many spheres of their lives, thereby laying the legal foundations for creation of "as
much as possible the closest union of the peoples of Europe". In the norms of the given legal system, the principles of the single internal market and
the legal regime of the single currency (euro), the status of the institutions (the European Parliament, the Council of the European Union, etc.) and
legal entities, a single (Schengen) Visa and other persons have been enshrined.
Keywords: European Union, international labor law, economic integration, labor standards, unification, relocation of resources, interstate cooperation, the concept of human rights.

Вступ. Трудове право Європейського союзу –
самостійна галузь, що розвивається протягом декількох десятків років. Накопичено величезний правовий
матеріал, що представляє унікальну цінність. Незважаючи на численні заходи щодо гармонізації та економічної інтеграції трудового права і вирівнювання трудових стандартів, між правовими системами держав –
членів Євросоюзу, все ще збереглися істотні відмінності. Особливо це стосується тих країн, трудове право

яких відносилося до соціалістичної правової системи.
Процеси глобалізації, характерні для всіх сфер
сучасного життя, надають уніфікуючий вплив. Відбувається зміцнення ділових транскордонних і наукових
зв'язків, інтенсивне переміщення товарних, фінансових і людських ресурсів. В контексті міжнародної
інтеграції активізуються і розвиваються різні аспекти
міждержавного співробітництва, що зумовлює постійне доповнення і зближення різних моделей правового
© О. В. Гаєвая, 2017
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регулювання праці в сучасному світі. Трудове право
країн Євросоюзу інтегрується в загальносвітову систему правового регулювання праці, передаючи іншим
власний нормотворчий і практичний досвід в трудовій
сфері. Одночасно відбувається звільнення трудового
права від застарілих і неефективних конструкцій, запозичення в міру необхідності різноманітних концепцій в теорії і практиці різних регіонів світу, адаптація
їх до внутрішньодержавних особливостей і потреб
на сучасному етапі.
Аналіз останніх досліджень. На пострадянському просторі, з трудового права Європейського союзу,
видані нечисленні навчальні посібники. У збірнику
матеріалів С. Ю. Кашкина, П. А. Калініченко «Трудове і соціальне право Європейського союзу: документи
і матеріали» [1], представлені основоположні документи в області трудового права Євросоюзу. Ю. С. Кашкіним було видано навчальний посібник «Трудове
право Європейського Союзу», в якому висвітлені деякі питання трудового права Європейського союзу [2].
Окремі аспекти трудового права Євросоюзу розглянуті І. Я. Кисельовим [3], А. М. Лушніковим,
М. В. Лушніковою [4], К. Н. Гусовим, Н. В. Лютовим,
в рамках аналізу проблем міжнародного трудового
права [5].
Корінні зміни соціально-політичної системи українського суспільства, що відбулися наприкінці ХХ – на
початку ХХІ століть, зумовили потребу нового осмислення проблем теорії трудового та міжнародного трудового права та вироблення принципово нової концепції цієї галузі, що втілено у дослідженнях: В. М. Андріїва, Н. Б. Болотіної, В. С. Венедіктова, С. В. Венедіктова,
В. В. Жернакова, П. І. Жигалкіна, І. В. Зуба, М. І. Іншина, Д. О. Карпенка, З. Я. Козак, В. В. Лазора, Л. І. Лазор,
О. Т. Панасюка, П. Д. Пилипенка, С. В. Попова,
С. М. Прилипка, В. О. Процевського, О. І. Процевського,
В. Г. Ротаня, Н. М. Хуторян, Г. І. Чанишевої, І. І. Шамшиної, В. І. Щербини, І. М. Якушева, О. М. Ярошенка.
Т. А. Постоваловою в 2010 р. видано навчальний
посібник «Трудове і соціальне право Європейського
союзу», в якому коротко викладено питання індивідуального і колективного права Європейського союзу [6]. В цьому виданні вперше представлений великий матеріал, докладно висвітлене трудове право Європейського союзу, особливу увагу приділено рішенням Суду Європейського союзу у справах, що випливають із трудових відносин. У Федеративній Республіці Німеччина з трудового права Європейського союзу опубліковано ряд навчальних і практичних посібників. монографій і коментарів, зокрема таких вчених,
як К. Ріхенхубер [7], Ш. Фрайберг [8], Д. Шик [9],
Г. Тюзінг[10]. Заслуговує на увагу монографія німецького науковця Катерини Циглер, праця якої присвячена поняттю найманого працівника в трудовому праві
ЄС. В Австрійській Республіці з трудового права Європейського союзу були видані монографії і навчальні
посібники таких авторів, як М. Фукс, Ф. Мархольд
[11], В. Шраммель, Г. Вінклер [12], К. Хісл,
У. Рунггальдер [13]. У Великобританії 2012 р. вийшло
четверте видання монографії К. Барнард [14]. Політика і практика права зайнятості в Європейському союзі
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аналізується Ф. Уотсон [15]. Проте, незважаючи на
широкий спектр існуючих наукових публікацій, низка
проблем у зазначеній сфері вимагає вирішення й удосконалення. Указаним і зумовлюються своєчасність і
важливість дослідження широкого кола питань,
пов’язаних з вивченням історії трудового права Європейського союзу в умовах ринкової економіки. Своєчасність наукового пошуку пояснюється й тим, що
функціонуючі євроінтеграційні процеси загострили
проблему відповідності національного законодавства
України (в тому числі у сфері міжнародного трудового права) існуючим міжнародним стандартам.
Метою цього дослідження є розширення і поглиблення знань про трудове право Європейського союзу як світової цивілізаційної цінності. Доведення
того, що завдяки зусиллям міжнародних організацій,
трудове право звільнено від застарілих і неефективних
конструкцій. Що сьогодні, завдяки Європейському
трудовому праву, відбулося запозичення в міру необхідності різноманітних концепцій в теорії і практиці
різних регіонів світу, адаптації їх до внутрішньодержавних особливостей і потреб на сучасному етапі,
створено збірник модельних правових норм, творче
застосування яких є необхідною умовою розробки та
удосконалення будь-якої національної системи міжнародного трудового права, що намагається відповідати
загально цивілізованим вимогам.
Матеріали і результати дослідження. Поняття
«Європа» багатозначне. Воно може вживатися як позначення для цілого континенту або для окремих організаційних одиниць європейської інтеграції. В першому сенсі «Європа» – географічне поняття; у другомуоб'єднання правове, культурне, ціннісне, соціальне,
економічне. Виникнення трудового права в Європі
пов'язано з індустріалізацією. Свобода промислів, наймана робота замість обов'язкової цехової приналежності привели до появи найманих промислових робітників. Негативною стороною нових свобод на ринку
праці стали використання необмеженого робочого
часу, дитячої роботи при шкідливих умовах праці, а
також залежність найманих працівників від заробітної
плати. При неврегульованому ринку праці пропозиція
робочої сили не знижувалася відповідно вартості праці. Робочим доводилося знаходити додатковий заробіток або влаштовувати на роботу дітей, щоб поліпшити
матеріальне становище сім'ї. Внаслідок цієї руйнівної
конкуренції заробітна плата знижувалася по нескінченній спіралі, так як наймані працівники були змушені боротися за своє виживання. Ці парадокси конкуренції при неврегульованому ринку праці вели до
монополії. Роботодавці легко захищали свої інтереси,
так як в принципі найманих працівників легко замінити.
Така монополістична структура ринку праці і
конкуренція щодо зниження заробітної плати, яка з
неї витікає, змусила найманих працівників на початку
19 ст. зайнятися самоорганізацією. Вони стали створювати коаліції (початкові союзи про допомогу, потім
профспілки), які спочатку служили тільки для взаємної допомоги, але незабаром стали служити і для боротьби за кращі умови праці. Першими в законодавстві про працю з'явилися заборони коаліції. У Франції
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це був Закон про капелюшників 1791р. (Loi de
Chapelier), Британський акт про об'єднання 1799 г.
(Britisch Combination Act), і & 181 Прусського промислового порядкy1845г. Вони забороняли не тільки
організацію, але і заключення тарифних угод, а також,
що само собою зрозуміло, і страйки. Після скасування
заборони коаліції підприємці також стали організовувати союзи, щоб мати можливість взаємодіяти з профспілками. Так виникли колективні трудові відносини,
або промислові відносини.
Колективні переговори (тарифні переговори), суперечки (трудова боротьба) і угоди (тарифні договори),
до сьогоднішнього дня складають суть взаємин між
роботодавцями і найманими працівниками. Після заборони коаліції законодавчо було заборонено дитячу
працю, роботу жінок у нічний час, а також працю по
певним професіям або на певних роботах. Далі було
прийняття законодавства про захист праці, наприклад
з'явилася заборона роботи з білим фарфором, а також
обмеження тривалості щоденної праці. За дотримання
цього фабричного законодавства відповідали фабричні інспектори. За термінологією континентальної Європи йшлося про публічно-правові норми. Одночасно
в більшості країн, які є сучасними членами Європейського союзу, створювалися законодавчі основи робочих комітетів і фабричних спілок. З цих норм в Німеччині та Австрії пізніше виникло законодавство про
сукупність прав і обов'язків підприємця і колективу
(ради) робітників і службовців даного підприємства
(Betriebsverfassung) – сучасне законодавство про колективні договори. В інших державах створювалося
промислове представництво, яке частково базувалось
на колективно-трудових підставах, частково комбінувалося з трудовими об'єднаннями в сфері захисту праці. Пізніше законодавство про працю регулювало повсякденну сферу індивідуально-трудових відносин,
наприклад припинення трудового договору, в тому
числі захист працівника при припиненні трудового
договору, трудові додаткові обов'язки найманих працівників і роботодавців та ін.
Спочатку відповідні приписи закріплювалися в
колективних угодах шляхом автономного регулювання (в Німеччині – тарифні, в Австрії – колективні договори), потім – на законодавчому рівні. Відповідно до
національних традицій розрізняються кількісні і якісні
стосунки між колективним договором і законодавчим
регулюванням.
Історія виникнення європейського трудового
права показує, що, по-перше, правове регулювання
профспілок як організацій найманих працівників та
роботодавців є специфічним для трудового права. Воно є підставою для виникнення колективного трудового права. По-друге, трудове право до 20 ст. розглядалося в юридичній науці як спеціальна дисципліна, в
якій принципи інших галузей права не застосовувалися. Майже всюди в Європі для розгляду трудових спорів були створені спеціальні суди, в яких беруть
участь і непрофесійні судді з числа представників
профспілок і об'єднань роботодавців. Судді та адвокати по трудових справах часто спеціалізуються тільки
по цій категорії справ, так як трудове право є дуже
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специфічною галуззю права. По-третє, трудове право і
сьогодні розглядається переважно як право, яке займається захистом найманого працівника. Це спричинено слабкістю структурного положення працівника в
рамках ринкової економіки, коли власність на засоби
виробництва належить роботодавцю.
Отже, європейське трудове право є продуктом і
інструментом інтеграції Європи. Європейська інтеграція виражена в двох інстанціях – Раді Європи і Європейському союзі.
В рамках Ради Європи гарантією свободи є охорона особистості шляхом захисту її від перевищення
влади національними державами або шляхом забезпечення заходами соціального захисту.
Право Європейського союзу, будучи інтеграційним за характером, вводить єдині норми поведінки
громадян і організацій в багатьох сферах їх життя,
закладаючи тим самим юридичні основи для створення "якомога тіснішого Союзу народів Європи". У нормах даної правової системи закріплені принципи єдиного внутрішнього ринку і правовий режим єдиної
валюти (євро), статус інститутів (Європейський парламент, Рада Європейського союзу та ін.) і юридичних
осіб, єдиної (шенгенської) візи та ін.
Обидві організації беруть норми для того, щоб
впливати на законодавство держав-членів. Ці норми
мають різну ефективність і юридичну силу. Рада
Європи черпає можливості своєї поведінки з міжнародного права і, отже, не може безпосередньо встановлювати норми для держав-членів. Його норми вимагають імплементації в національне право, а це вже
повноваження національних законодавців.
Традиційно при аналізі проблем, що стосуються
характеру взаємозв'язку і взаємодії міжнародного і
внутрішньодержавного права, виділяють дві концепції:
монізму і дуалізму. Згідно моністичному підходу міжнародне право і національне право є інтегрованими в
один одного і складають єдине ціле. При дуалістичному підході вони розглядаються як дві різні системи.
Класичний монізм ґрунтується на єдності правопорядків і ієрархії джерел права. Моністична теорія визнає
примат міжнародного права над національним. Після
ратифікації міжнародного договору міжнародне право
починає діяти і при цьому не потрібно ніякого акту
про його інкорпорації і видання спеціального закону.
Відповідно до класичної дуалістичної концепції – міжнародне та національне право – це два різних, відносно самостійних правопорядки, і потрібна трансформація міжнародного договору в національне право.
Відсутність трансформації може суперечити міжнародному праву і спричинити міжнародно-правові санкції, але на національне право це не впливає.
Згідно обом концепціям національне право визначає взаємодію з міжнародним правом. Національне
право само визначає дію міжнародних норм на території держави. Однак сучасна міжнародно-правова
доктрина вважає, що внутрішньодержавна дія міжнародного права є питанням національної конституції,
як наслідок дотримання загальних принципів державного суверенітету. Зміст конституційних норм державчленів ґрунтується на моністичної або дуалістичної
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традиції. Серед держав-засновників Європейського
союзу Німеччина і Італія виступають як представники
дуалізму, а країни Бенілюксу і Франції, як представники моністичної концепції, хоча французькі суди
безпосередньо не застосовують міжнародні норми.
Великобританія і Скандинавські країни, які приєдналися до Євросоюзу пізніше, належать до "дуалістичного табору", а Іспанію, Португалію, Грецію і Австрію, скоріше можна віднести до моністичної традиції.
На розвиток трудового права Європейського союзу вплинули такі основоположні документи Ради
Європи: Конвенція про захист прав людини і основних свобод; Європейська соціальна хартія; Європейська конвенція про захист даних; Європейська
конвенція про правовий статус трудящих-мігрантів.
Висновки. Трудове право Євросоюзу і міжнародне трудове право взаємно впливають один на одного.
Це вплив виникає з обов'язковості міжнародних угод
для держав – членів. Згідно ст. 351 Договору про функціонування Європейського Союзу, положення Договорів не зачіпають права та обов'язки. випливають між
одним або декількома державами - членами з одного
боку та одним або декількома третіми державами з
іншого боку, які були укладені до 1 січня 1958 р. або –
щодо країн, які приєднуються - до дня їх приєднання.
У тій мірі, в якій ці угоди не відповідають Договорам,
зацікавлені держава-член або держави-члени вдаються
до будь-яких відповідних засобів, щоб ліквідувати
встановлення невідповідності. У разі необхідності
держави-члени сприяють один одному в досягненні
цієї мети і, коли доречно, виробляють спільний підхід.
Держави-члени повинні якомога скоріше усунути
протиріччя при їх виникненні між старими міжнародними угодами і Договором про ЄС.
Отже, трудове право Європейського союзу формувалося під впливом концептуальних побудов і практики,
властивих національним правовим системам державчленів і міжнародним правом. Вони трансформувалися
і використовувалися з урахуванням цілей і завдань
і необхідності досягнення максимально ефективного
вирішення проблем, віднесених до їх юрисдикції.
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УДК 347.451
І. В. ЛИСЕНКО, А. М. ЛИСЕНКО
НЕПОРУШНІСТЬ ПРАВА ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ: СПІВВІДНОШЕННЯ ДОСВІДУ
ОКРЕМИХ КРАЇН
У статті досліджуються актуальні проблеми непорушності права приватної власності на нерухоме майно у різних країнах. Зокрема в роботі
розглядається зв’язок принципу непорушності права приватної власності та обмежень майнових прав. В цьому ракурсі нами доводиться теза
про те, що ще з часів Давньоримської держави і у сучасних країнах право приватної власності майже завжди мало абсолютний характер та
було непорушним в межах встановлених державою.
Ключові слова: власність, непорушність права власності, обмеження права власності.
Статья посвящена актуальным проблемам неприкосновенности права частной собственности на недвижимое имущество. В частности в
работе исследуется связь принципа неприкосновенности права частной собственности и ограничений имущественных прав. В этом ракурсе
нами доказывается то, что еще со времен Древнеримского государства и в современных государствах право частной собственности почти
всегда имело абсолютный характер и было неприкосновенным в пределах, установленных государством.
Ключевые слова: собственность, неприкосновенность права собственности, ограничение права собственности.
The article is devoted the issues of the day of inviolability of right of private ownership on the real estate. Connection of principle of inviolability of
right of private ownership and limitations of property rights is in-process probed in particular. In this perspective, we prove that since the time of the
Ancient Roman state and in modern states, the right of private property almost always had an absolute character and was inviolable within the limits
established by the state.
Keywords: property, inviolability of right of ownership, limitation of right of ownership.

Вступ. Як зазначається в правовій літературі,
характер та межі здійснення права власності визначається принципами цивільного права [1, с. 117]. Неприпустимість позбавлення права власності або обмеження
його здійснення окрім випадків встановлених законом,
є одним із основних принципів цивільного права України. Це визначає засади непорушності права власності.
У той же час абсолютність і непорушність права власності, як зазначають правознавці, зовсім не означає, що
ніхто і ніколи не обмежував його. Напроти вся історія
розвитку цивільного права показує, що держава в різні
періоди і для різних власників встановлювала то більші, то менші законодавчі обмеження в інтересах певних
соціальних груп або суспільства в цілому [7, с. 191].
Аналіз останніх досліджень і літератури.
В правовій доктрині теоретичні засади цього питання
розглядалися ще в позаминулому столітті. Як зазначав
В.І. Курдиновський, держава допускає право власності
служити тим цілям та інтересам окремих осіб, які сумісні
з цілями та інтересами всього суспільного союзу [2, с. 7].
З цього приводу є слушне зауваження Є.Н. Трубецького,
що зміст права проявляється в наданні певної сфери зовнішньої свободи одним особам та у відповідному обмеженні зовнішньої свободи інших осіб [3, с. 45]. Необхідність забезпечення прав та інтересів конкретної особи

та всіх членів суспільства вимагає встановлення обмежень прав конкретного власника, що зумовлюється
принципами гуманізму, моралі, пріоритетом прав
людини та охороною майнових прав всіх суб’єктів
правовідносин.
З розвитком приватного права обмеження, що існували в радянський період, зникають через появу
нових правових принципів в українському законодавстві. Закріплення в Конституції України рівності всіх
суб’єктів права власності перед законом та їх захисту
державою, відміну домінування державної форми власності потребує формулювання принципово нових,
відмінних від радянських засад та принципів непорушності права приватної власності та встановлення
правомірних обмежень.
Мета дослідження, постановка задач. Наразі з
проведенням законодавчих реформ та введенням нових загальноєвропейських принципів пріоритету прав
особи над державними, розумності та справедливості
здійснення людиною належних їй прав, стає актуальним питання розроблення ґрунтовних засад непорушності права приватної власності на нерухоме майно та
системи соціально-справедливих обмежень.
Матеріали та результати дослідження. Дослідження непорушності права приватної власності на
© І. В. Лисенко, А. М. Лисенко, 2017
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нерухоме майно обумовлюється високим соціальним
значенням такого майна, його дуже великою економічною вартістю, що зумовлює неможливість його придбання на праві приватної власності для більшості
громадян. Ці фактори безумовно впливають на виявлення засад непорушності права приватної власності
на нерухоме майно та водночас обґрунтованих передумов обмежень.
В останні роки в правовій науці спостерігається
зростання інтересу до проблеми можливості обмежень
прав власників [6]. Втім в наукових розробках щодо
цієї теми приділяється не багато уваги передумовам
виникнення обмежень та засадам непорушності права
приватної власності. Не зважаючи на закріплення в
законодавстві України принципу непорушності права
власності та водночас можливості обмеження діяльності власника (ч. 7 ст. 319 ЦК України), ці питання
важко розв’язати в правозастосуванні без ґрунтовних
теоретичних досліджень обмежень права приватної
власності на нерухоме майно.
Щодо аналізу останніх досліджень та публікацій,
то необхідно зауважити, що в них досліджуються цивілістичні проблеми обмежень майнових прав фізичних осіб, зокрема ретроспективний аналіз обмежень,
обґрунтовується їх категоріальний апарат тощо [7].
Але проблема обмеження права приватної власності
не є пріоритетною в цій роботі. Окремі розробки щодо
обмежень права власності на житлові приміщення та
земельні ділянки зустрічаються в російській доктрині [8]. Авторами проведені дослідження щодо цієї
проблеми та досягнуті певні успіхи у її розв’язанні,
але вони основуються на російському законодавстві і
тому не можуть бути використані в повній мірі у площині національної цивілістики. Також у цих роботах
науковці не досліджують підстави встановлення обмежень права приватної власності на нерухоме майно
в цілому. Тому в наведених дослідженнях повною мірою не вирішується питання співвідношення непорушності права приватної власності на нерухоме майно
та обмежень майнових прав осіб.
Метою даної статті є доведення безпосереднього зв’язку принципу непорушності права приватної
власності та обмежень майнових прав. А також необхідності такої підстави як охорона суспільних інтересів
для встановлення обмежень права приватної власності
на нерухоме майно та їх обґрунтування через засади
правомірності і розумності. Завданнями статті є виявити та розкрити соціальну та економічну обумовленість
непорушності права приватної власності на нерухоме
майно, виключність обмежень права приватної власності та їх домірність у правозастосуванні.
Не менш важливим для правової держави та громадянського суспільства ніж закріплення прав, є встановлення збалансованих з цими правами правоохоронних механізмів. Так непорушність права приватної
власності, закріплена в Конституції України (ст. 41),
Цивільному кодексі України (ст. 321), не може бути
абсолютною.
Непорушності права приватної власності на нерухоме майно обумовлюється сукупністю різних чинників. Серед них домінуюче місце займають обмеження.
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Саме вони закладені в природі державно організованого суспільства, де свобода здійснення прав однією
особою досягається через обмеження прав інших
суб’єктів правовідносин. Чим вищий рівень економічного та соціального розвитку держави, тим більшої
актуальності набуває проблема збалансованості та
правомірності здійснення суб’єктами права приватної
власності на нерухоме майно. Передумовою виникнення обмежень права приватної власності на нерухоме майно є законодавчо закріплені та охоронювані
державою права та свободи людини. В недемократичному державному устрої спостерігається дисбаланс
між характером обмежень права власності на нерухоме майно та змістом закріплених прав на нерухоме
майно. Регулювання поведінки суб’єкта цивільних
правовідносин це не тільки надання певної свободи
для здійснення певних дій, але і встановлення ряду
обмежень волевиявлення особи з метою запобігання
шкідливих для суспільства проявів такої свободи.
Наведені передумови обмежень права приватної
власності на нерухоме майно зумовлюють ряд підстав
запровадження таких обмежень. Зокрема, ще М.Й. Бару
стверджував, що право власності здійснюється доти,
поки це співвідноситься з призначенням права у суспільстві [9, с. 118]. Отже, право власності може реалізовуватися лише доти, поки це не буде порушувати
суспільні інтереси та права і свободи окремих осіб.
Охорона суспільних інтересів при здійсненні
права власності на нерухоме майно, визначається специфікою майнових правовідносин. У вітчизняному
законодавстві закріплено положення, що особа може
бути позбавлена права власності або обмежена у його
здійсненні лише у випадках і в порядку, встановлених
законом (ч. 2 ст. 321 ЦК України). Безумовно ця норма розповсюджується і на здійснення права власності
на нерухоме майно. Тому встановлення обмежень
права приватної власності на нерухоме майно визначається додержанням законності. Одним із прикладів
застосування судом положень законодавства при
встановленні обмежень з метою забезпечення збалансованості між охоронюваними правами та обмеженнями є переселення громадян з ветхого житла у нові
мікрорайони міст. Зважаючи на це, з’являється нагальна потреба у виявленні правових шляхів вирішення
поставлених завдань. Як однин із прикладів для законодавчого врегулювання та судового розгляду подібних питань, може застосовуватися практика Європейського Суду з Прав людини. Судова практика Європейського Суду виявляє приклади встановлення певних обмежень прав власника задля охорони суспільних інтересів за умови досягнення домірності між обмеженими правами і свободами власника житла, інтересами суспільства та непорушністю права приватної
власності. Одним із виняткових прикладів обмеження
непорушності права приватної власності є справа однієї із власниць квартир в м. Москві, яка підлягала
знесенню. 6 липня 1999 року Московський Міський
Уряд прийняв рішення № 608 «З питань планової реконструкції, в період до 2010 року, де п’ятиповерхові
будинки були побудовані в перший період промислового будівництва». Рішення передбачало, що всі
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будинки на території, зайнятій п’ятиповерховими будинками збудовані за часів С.М. Хрущова (так звані,
«Хрущовки»), повинні бути знесені. Міський бюджет
виділив кошти для знесення, будівництва будинків та
розселення мешканців. 22 березня 2001 року було видане Рішення голови Північно-східного округу Москви
№ 638 «Про призупинення правочинів з житлом у
ветхих будинках, що підлягали зносу, і переселені
мешканців у зв’язку з програмою реконструкції».
В рішенні було зазначено, що будинок № 3 по вулиці
Молодцова (де жила позивачка) підлягає знесенню, а
його мешканці переселенню. Воно також передбачало,
що з цього моменту заборонні будь-які правочини з
квартирами у цьому будинку.
Герасимова Н.М. вважала, що вона була ображена та принижена, тому що у неї забрали її житло. Вона
зазначала, що в новому районі у неї обмежений доступ до отримання медичної допомоги та обмежені
можливості у зв’язку з роботою. Вона посилалася на
те, що судові процеси нанесли шкоду її здоров’ю та
викликали психічні страждання. Також вона вважала,
що була позбавлена можливості здати в оренду свою
квартиру в період з 1 липня 2001 року по квітень
2002 року і використовувати потенційну орендну плату для купівлі ліків. Окрім того, Герасимова Н.М.
вважала, що вона була позбавлена свого майна в інтересах групи людей, які куплять квартири в нових будинках і такі інтереси, на її думку, не можуть вважатися суспільними інтересами. Вона посилалася на те,
що втручання не переслідувало ніякої іншої мети,
окрім необхідності населити віддалений район Южноє
Бутове і звільнити Північно-східний округ для нових
жильців. Такі дії органів влади, на думку позивачки,
порушили її право на вибір місця проживання в межах
міста Москви.
Розглянувши справу, Суд прийшов до висновків,
що твердження позивачки, про її виселення і переселення були причиною певного стресу, але вважає, що
така ситуація не викликала страждань та принижень,
закладених в статті 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Окрім того, хоча вона
постраждала від втручання в її право власності, тому
що її право на стару квартиру було обмежене судовим
рішенням, але воно було винесено відповідно до закону. Суд вважає, що обмеження її права власності та
вилучення квартири, що обумовлювалося зносом перенаселеного ветхого житла та будівництво нового,
безумовно здійснено в інтересах суспільства. Також
Суд відмітив, що вилучення власності заявника повинно не тільки переслідувати законну ціль «в суспільних інтересах» як фактично, так і в принципі, але
повинний бути розумний зв'язок домірності між застосованими засобами та метою, яку необхідно реалізовувати або іншими словами «справедлива рівновага» повинно бути визначене між потребами. Оцінка
справедливості рівноваги може обумовлюватися наданою компенсацією ображеному позивачу. У цьому
зв’язку, Суд також відмітив, що це не гарантує права
на повну компенсацію у всіх обставинах, оскільки
законні цілі «в суспільних інтересах», передбачені в
рамках економічної реформи або такі що мають на
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меті досягнення більш високої соціальної справедливості, можуть передбачати менше відшкодування, чим
відшкодування повної ринкової вартості [11].
Отже, наведений прецедент дозволяє виявити основні підстави та чинники обмеження права на нерухоме майно в світовій практиці. Встановлення обмежень права приватної власності повинно мати правомірний та збалансований характер. Діяльність держави, направлена на утиснення прав власника, повинна
бути обґрунтованою через охорону суспільних інтересів та прагнення до домірності встановлених обмежень права приватної власності на нерухоме майно
охоронюваним правам та свободам осіб.
Природним є те, що непорушність права приватної власності та встановлення обмежень на нерухоме
майно повинно обумовлюватися принципом справедливості, що передбачає не тільки обґрунтованість обмежень, а й збалансованість їх застосування. Адже
кожна з осіб, майнові права якої обмежені, вправі вимагати правомірності такого утиснення своїх прав та
свобод. Аналогічної думки притримуються російські
вчені, зазначаючи, що обмеження права власності в
значній мірі обумовлені необхідністю забезпечення
балансу інтересів власника та суспільства [8, с. 63-64].
Знаходження розумного компромісу між суспільною
необхідністю та інтересами правоволодільця, зазначає
В.П. Камишанський, являється основною метою обмеження права власності [12, с. 26]. Отже, запровадження обмежень права приватної власності повинні
бути обмовлені узгодженням між свободою здійснення майнових прав власника нерухомого майна та правами та свободами інших суб’єктів цивільних правовідносин. Досягнення збалансованості між гарантованими правами та свободами особи та їх обмеженнями
є найбільш складною та актуальною задачею для законодавства та доктрини цивільного права.
Одним із актуальних прикладів на сьогоднішній
день в Україні є обмеження прав власників нерухомого майна, зокрема житла, яке за державними програмами підлягає реконструкції або зносу. Зокрема лише
у місті Харкові у комунальній власності перебувають
1490 «хрущовок» – будинків першої масової серії забудови міста, де ступінь «зношення» дуже великий, а рівень комфорту мінімальний [14, с. 5]. Проблема реконструкції житлового фонду актуальна для всієї держави.
Так лише на початок 2007 року в Україні до застарілого
житлового фонду відносилося біля 75 млн. кв. м або
23 % всього житлового фонду [15, с. 1]. Хоча в Україні
на сьогоднішній день не має державної програми реконструкції житлового фонду, не проведена його інвентаризація, але перший законодавчий крок у цьому напрямі зроблений. З метою забезпечення громадян житлом та об’єктами соціальної сфери прийнятий ЗУ
«Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду». Охорона суспільних потреб в даному випадку задовольняється через
комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів)
застарілого житлового фонду (ст. 1). Так відповідно до
ст. 12 ЗУ «Про комплексну реконструкцію кварталів
(мікрорайонів) застарілого житлового фонду» реалізація інвестиційних проектів комплексної реконструкції
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кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду
здійснюється за умови попереднього і повного відшкодування вартості власникам жилих приміщень втрат
шляхом надання за їх згодою іншого житла або грошової компенсації Спори щодо вилучення жилого
(нежилого) приміщення, розміру викупної вартості
або інших умов компенсації, визначеної згідно з цією
статтею, вирішуються в судовому порядку. В законі
визначається, що позбавлення власника його житла
здійснюється за попереднього і повного відшкодування вартості житла або шляхом надання іншого житла.
Безумовно така норма сприяє охороні прав осіб, права
яких обмежуються. Також законодавець встановив
додаткову гарантію – право звернення до суду за захистом свого майнового права. Очевидно, що саме
додержання інтересів суспільства є передумовою обмеження та припинення права власності на нерухоме
майно у зазначених випадках.
У той же час у цьому законі не вирішено ряд питань. Через масове відселення жителів «хрущовок» і
комплексної забудови нових районів постане закономірна проблема відселення частини жителів, які відмовляться від переселення. Також зостається невирішеним питання забезпечення житлом власників та
членів їх сімей, які проживають в житлі, меншим за
встановлені законом норми. Тому вважаємо, що надання інших приміщень повинно провадитися не тільки за критерієм їх розміру або оцінки житла в довідці – характеристиці БТІ, що надається виходячи з оцінки технічних критеріїв та стану житла. При визначенні рівноцінності житла, що відчужується та житла,
що надається за рахунок інвестора – забудовника повинні бути враховані всі показники щодо його ринкової ціни. Хоча у той же час перелік можливих критеріїв оцінки житла може бути доповнений або звужений,
виходячи з принципів справедливості та розумності
здійснення суб’єктами своїх майнових та особистих
немайнових прав.
Інший аспект непорушності права приватної власності на нерухоме майно визначається охороною суспільних інтересів, забороною використання власності
на шкоду правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію
та природні якості землі (ч. 8 ст. 41 Конституції України). Цим положенням окреслюються загальні засади
непорушності права приватної власності на нерухоме
майно. З метою додержання інтересів суспільства та
прав і свобод, членів сім’ї власника нерухомого майна
та інших осіб встановлюються обмеження у визначених законом випадках. Це відбувається через застосування спеціальних обмежень права приватної власності на нерухоме майно в нормах закону (наприклад
ст. 383 ЦК України, ст. 6 ЖК України). До спеціальних обмежень відносяться обмеження, які обумовлюють звуження розсуду власника щодо здійснення певних дій з нерухомим майном (відчуження, проведення
ремонту, реконструкції, використання їх для інших
цілей, ніж цільове призначення тощо). Останні мають
втілювати основні ідеї та принципи закладені в загальних обмеженнях права приватної власності та враховувати специфіку даного об’єкту правовідносин.
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Скажімо, встановлені обмеження права приватної власності на житло, які не відповідають зазначеним у
Конституції основним засадам, загальносуспільним
цілям, домірності їх запровадження повинні бути
визнані неправомірними.
Скажімо, якщо обмеження прав власників житла
встановлюються з порушенням прав та свобод власника житла, це обумовлює визнання таких обмежень
неправомірними. Так в одному із будинків м. Києва на
технічному поверсі розташоване обладнання радіотрансляційної станції таксомоторної компанії «Радіо –
Таксі – Столиця». При роботі цього обладнання розповсюджується небезпечне для здоров'я людей випромінювання, що наносить шкоду всім мешканцям
будинку. Не зважаючи на винесення судом рішення
про незаконність діяльності компанії «Радіо – Таксі –
Столиця», позбавлення її ліцензії, вона продовжує
свою роботу [16, с. 11]. Необхідно зауважити, що
норми українського законодавства забороняють використовувати технічні та жилі приміщення тільки для
промислових потреб, а цільове використання цих
приміщень повинно регулюється іншими спеціальними законами. Зокрема, ч. 5 ст. 50 ЗУ Про радіочастотний ресурс України встановлює обмеження або припускає тимчасове зупинення використання радіоелектронних засобів мовлення виключно у випадках загрози для життя або здоров’я людей. Це зумовлює обмеження використання таких засобів біля житла людей,
якщо таке обладнання наносить шкоду їх життю та
здоров'ю. У даному випадку шкода здоров'ю мешканців будинку, безумовно, має місце. Тому спеціальні
норми законодавства покликані регулювати правомірність запровадження обмежень права приватної власності на житло в тих чи інших випадках та чітко визначати цільове використання приміщень жилих будинків з метою запобігання нанесення шкоди здоров'ю
та життю його мешканців. Тому ми пропонуємо доповнити ст. 383 ЦК України такою нормою: «забороняється використовувати житло та інші приміщення в
житловому будинку для промислового виробництва та
іншої діяльності, яка наносить шкоду здоров'ю та
життю осіб, що в ньому проживають». Рекомендуємо
ввести зміни в ЗУ Про радіочастотний ресурс України.
Зокрема, пропонуємо доповнити ст. 26 «Умови застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на території України» такою нормою:
«квартири, жилі будинки та нежилі приміщення в цих
будинках не можуть використовуватися для розміщення радіоелектронних засобів та випромінювальних
пристроїв. Дозвіл для розміщення таких засобів у містах та інших населених пунктах видається відповідно
до законодавства України органом виконавчої влади в
галузі зв’язку з урахуванням сумісності використання
в даному регіоні радіочастотних ресурсів».
Висновки. Таким чином, для недопущення неправомірного та необґрунтованого встановлення обмежень права приватної власності на нерухоме майно
є необхідність визначення та обґрунтування їх загально
правових підстав. Такий підхід обумовлюється пріоритетом прав та свобод особи, їх соціальним спрямуванням у діяльності демократичної, правової держави.
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Соціальна функція права приватної власності зумовлює
використання власності на благо всім членам суспільства, оскільки це відповідає загально правовим засадам
розбудови громадянського суспільства.
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УДК 343.24
О. В. КУЗЬМЕНКО
ВІКОВА НЕОСУДНІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
У статті аналізується сучасний стан вивчення проблеми вікової неосудності, не пов’язаної з психічним розладом у людини. Здійснюється
огляд теоретичних і експериментальних досліджень вітчизняних і зарубіжних науковців у сферах правознавства, психології, педагогіки і
соціології. Використовуються матеріали судової практики, дані правової статистики і відповідний міжнародний досвід. Наводяться доводи
на користь доцільності доповнення Кримінального кодексу України положенням про вікову неосудність неповнолітніх. Обґрунтовується
теза, що за наявності у вітчизняному кримінальному законодавстві зазначеної новели неповнолітні із затримкою у психічному розвитку
будуть захищені від можливості об’єктивного ставлення у вину. У статті підтримується пропозиція В. Бурдіна про те, що презумпція досягнення віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність, мусить бути спростовною.
Ключові слова: вікова неосудність, неповнолітня особа, злочин, злочинність, кримінальна відповідальність, затримка у психічному
розвитку, об’єктивне ставлення у вину, соціалізація, спростовна презумпція, вік кримінальної відповідальності, суспільно небезпечне діяння,
осудність.
В статье анализируется современное состояние изучения проблемы возрастной вменяемости, не связанной с психическим расстройством у
человека. Осуществляется обзор теоретических и экспериментальных исследований отечественных и зарубежных ученых в сферах правоведения, психологии, педагогики и социологии. Используются материалы судебной практики, данные правовой статистики и соответствующий международный опыт. Приводятся доводы в пользу целесообразности дополнения Уголовного кодекса Украины положением о возрастной невменяемости несовершеннолетних. Обосновывается тезис, что при наличии в отечественном уголовном законодательстве указанной новеллы несовершеннолетние с задержкой в психическом развитии будут защищены от возможности объективного вменения в вину.
В статье поддерживается предложение В. Бурдина о том, что презумпция достижения возраста, с которого может наступать уголовная
ответственность, должна быть опровержимой.
Ключевые слова: возрастная невменяемость, несовершеннолетнее лицо, преступление, преступность, уголовная ответственность,
задержка в психическом развитии, объективное вменение в вину, социализация, опровержимая презумпция, возраст уголовной ответственности, общественно опасное деяние, вменяемость.
The modern state of study of problem of age-dependent responsibility, unconnected with psychical disorder for a man is analysed in the article. The
review of theoretical and experimental researches of domestic and foreign scientists is carried out in the spheres of jurisprudence, psychology, pedagogics and sociology. Materials of judicial practice, information of legal statistics and proper international experience, are used. Arguments are advanced in behalf on expedience of addition of the Criminal code of Ukraine by position about age-dependent diminished responsibility of minor. A
thesis is grounded, that at presence of in the domestic criminal statute of the indicated short story minor time-lagged in psychical development will be
protected from possibility of objective imputation. In the article suggestion of V. Burdina is supported that presumption of achievement of age which
criminal responsibility can come from must be refutable. An author pays attention on contradiction of some positions of financial and judicial legislation of Ukraine in the aspect of confession of institute of age-old diminished responsibility of man. The signs of age-old diminished responsibility and
medical criterion of diminished responsibility, fastened in the operating Criminal code of Ukraine are correlated in the article. Scientific approaches
and directions are analysed in research of problems of age-old diminished responsibility of person.
Keywords: age-dependent diminished responsibility, minor person, crime, criminality, criminal responsibility, delay in psychical development,
objective imputation, socialization, refutable presumption, age of criminal responsibility, a dangerous act, responsibility, mental health.

Вступ. Проблема законодавчого закріплення вікової неосудності є вельми актуальною. Науковці ХІХ ст.
відносили недосягнення віку, з якого можлива кримінальна відповідальність, до однієї з підстав неосудності
людини. Тоді вважалося, що неосудність може пояснюватися як втратою осудності внаслідок психічної
хвороби або іншого хворобливого стану психіки, так і
тим, що не настав належний психічний стан особи як
результат затримки у її розумовому формуванні. Зазначеним поглядам на причини неосудності сприяло
законодавство того часу, яке визнавало підлітків до
певного віку неосудними, а стосовно інших вікових
груп юнацтва і дорослих вимагало постановку питання

про їхню осудність після вчинення конкретного суспільно небезпечного діяння. Спроба диференціації кримінальної відповідальності неповнолітніх із затримкою у психофізичному розвитку мала місце і після
1917 року. Керівні начала з кримінального права 1919 р.
містили положення, відповідно до якого діти віком від
14 до 18 років підлягали покаранню лише тоді, якщо
діяли з «розумінням». Пізніше це положення було
виключено. Вітчизняний законодавець припинив використовувати термін «розуміння» і водночас відмовився визнавати однією з підстав неосудності недосягнення особою певного віку. Тож із законодавства зникло положення про вікову неосудність. Ситуація досі не
© О. В. Кузьменко, 2017
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є виправленою. На сьогодні є актуальною пропозиція
В.М. Бурдіна та деяких інших науковців доповнити
Кримінальний кодекс України положенням про вікову
неосудність неповнолітніх. За цієї умови неповнолітні,
що мають затримку у психічному розвитку або інший
хворобливий стан психіки, будуть захищені від небезпеки об’єктивного ставлення у вину. Згаданий дослідник зазначає, що презумпція досягнення віку, з якого
може наставати кримінальна відповідальність, повинна
бути спростовною [З, с. 66].
Аналіз досліджень і публікацій. Проблемі вікової неосудності та необхідності законодавчого закріплення цього інституту у кримінальному праві України
приділяється помітна увага в юридичній літературі.
Дослідники аналізували і наразі вивчають різноманітні аспекти зазначеної проблеми. З-поміж науковців,
які приділяють їй значну увагу особливе місце посідає
В.М. Бурдін, висновки і аргументи якого закладені в
основу цієї публікації. У його монографії «Особливості
кримінальної відповідальності неповнолітніх в Україні» (2004 р.) є спеціальний підрозділ «До проблеми вікової неосудності». Згаданий науковець дуже глибоко і
всебічно проаналізував цю проблему і висловив низку,
на наш погляд, цінних рекомендацій українському законодавцю. Істотний внесок у розв’язання проблеми
вікової неосудності також внесли такі дослідники як
В.Т. Арькова, З.А. Астеміров, І.О. Кобзар, Л.М. Кривоченко, Н.М. Крестовська, В.Ф. Мороз, М.С. Таганцев,
Г.М. Міньковськийта інші. Водночас окремі аспекти
цієї проблеми, на нашу думку, залишилися недостатньо
дослідженими. Йдеться, зокрема, про подальше обґрунтування тези про необхідність доповнення чинного
Кримінального кодексу України положенням про вікову неосудність неповнолітніх. Саме цим пояснюється наш інтерес до зазначеної проблеми.
Метою цього дослідження є аналіз національного та зарубіжного досвіду в аспекті розв’язання
проблеми вікової неосудності, а також вивчення доцільності закріплення у вітчизняному кримінальному
законодавстві нормативного інституту вікової неосудності неповнолітніх.
Матеріали і результати дослідження. Як встановив В.М. Бурдін, науковці ХІХ століття відносили
недосягнення віку, з якого можлива кримінальна відповідальність, до однієї з підстав неосудності особи.
При цьому до інших підстав неосудності особи вчені
відносили психічні хвороби та інші хворобливі стани
психіки, які позбавляють особу здатності усвідомлювати суспільно небезпечний характер своїх дій (бездіяльності) або керувати ними. Вважалося, що стан неосудності може пояснюватись як втратою осудності внаслідок психічної хвороби або іншого хворобливого
стану психіки, так і тим, що не настав належний стан
психічного розвитку особи як результат затримки у її
розумовому формуванні [3, с. 52]. До згаданих науковців слід віднести, зокрема, Н. Таганцева, В. Спасович,
А. Лохвицького, Н. Сергеєвського, С. Будзинського,
А. Кистяківського,
П. Калмикова,
Е. Колоколова,
Д. Дриля. Зазначеним поглядам на причини неосудності особи сприяло законодавство того часу, яке визнавало підлітків до певного віку неосудними, а стосовно
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інших вікових категорій юнацтва і дорослих вимагало
постановку питання про осудність після вчинення
конкретного суспільного небезпечного діяння. Слід
зазначити, що така підстава неосудності як недосягнення певного віку закріплювалася законодавцем
ХІХ століття в законодавчих актах поруч з іншими
підставами неосудності, зокрема, психічними хворобами. Такі положення були передбачені, приміром, у
Зводі законів Російської імперії, Уложенні про покарання кримінальні та виправні 1845 р., Статуті про
покарання, які накладаються мировими суддями
1864 р., Статуті кримінального судочинства 1864 р.,
Кримінальному уложенні 1903 р. Спроба диференціації кримінальної відповідальності неповнолітніх із
затримкою психофізичного розвитку мала місце і у вітчизняному законодавстві післяреволюційного періоду.
Керівні начала з кримінального права 1919 р., встановлювали положення, згідно з якими неповнолітні віком від 14 до 18 років підлягали покаранню тільки
тоді, коли діями «з розумінням» [15, с. 22]. Пізніше це
положення було виключено і надалі нічого подібного
в вітчизняному кримінальному законодавстві не закріплювалось. Законодавець припинив використовувати термін «розуміння» і водночас відмовився визнавати однією з підстав неосудності особи недосягнення
нею певного віку. На думку В.М. Бурдіна це було скоріше політичним рішенням, яке спричинило безпідставне зникнення із законодавства положень про вікову
неосудність [3, с. 53]. Тому окремі науковці і у подальшому продовжували досліджувати проблему кримінальної відповідальності малолітніх, а також осіб, фактичний вік яких не відповідає їхньому хронологічному
віку. Дослідження цих вчених здійснювалися у площині вивчення проблеми «осудність – неосудність».
Йдеться, зокрема, про таких вчених як С. Познишев і
С. Тихенко [14; 18]. Незважаючи на те, що матеріальне кримінальне законодавство відмовилося від поняття «вікова неосудність», певні норми, що стосуються
цього інституту, опинилися в кримінально-процесуальному праві. Так, у статті 485 чинного КПК України говориться, що за наявності даних про розумову
відсталість неповнолітнього, не пов’язану з психічною
хворобою, повинно бути з’ясовано, чи міг він повністю усвідомлювати значення своїх дій і в якій мірі міг
керувати ними. Назва згаданої статті – «Обставини,
що підлягають встановленню у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх». Незрозуміло, чому положення матеріального права, що стосується вікової
неосудності, включене в Кримінальний процесуальний кодекс і при цьому є відсутнім у Кримінальному
кодексі України. На думку В.М. Бурдіна це можна
пояснити тим, що розробка зазначених кодексів не
узгоджувалась між собою [3, с. 53]. Така колізія в законодавстві вимагає відповідних роз’яснень Верховного
Суду, бо незрозуміло, які правові наслідки такої розумової відсталості. Звернемось до постанови Пленуму
Верховного Суду України № 5 від 16 квітня 2004 р.
«Про практику застосування судами України законодавства у справах про злочини неповнолітніх». У згаданій постанові говориться наступне. За наявності даних,
що свідчать про розумову відсталість неповнолітнього,
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має бути призначена судова психолого-психіатрична
або педагогічно-психолого-психіатрична експертиза
для вирішення питання про наявність у неповнолітнього відставання у психічному розвитку, ступінь такого відставання, встановлення стану його загального
розвитку. Це потрібно з метою з’ясувати питання про
те, чи міг неповнолітній повністю усвідомлювати значення своїх дій і якою мірою міг керувати ними. Така
експертиза призначатиметься за участю спеціалістів у
галузі дитячої та юнацької психології (пункт 7 згаданої постанови). У цій постанові також говориться, що
суди при розгляді справ щодо неповнолітніх повинні
враховувати інтелектуальні особливості таких підсудних, переконуватися у правильному розумінні ними
фактичних обставин справи (пункт 8). Звернемось до
історії проблеми, що досліджується. Постанова Пленуму Верховного Суду СРСР від 3 грудня 1976 р. № 16
«Про практику застосування законодавства у справах
про злочини неповнолітніх і залучення їх у злочину й
іншу антигромадську діяльність» (із подальшими змінами) у пункті 7 рекомендувала судам, враховуючи
міру розумової відсталості підлітка, а також характер
вчиненого злочину, обмежуватися застосуванням щодо нього примусових заходів виховного характеру.
Слід зазначити, що у постанові Пленуму Верховного
Суду України від 16.04.04 р. №5, про яку ішлося вище,
аналогічної рекомендації немає. В цьому контексті
важливою є рекомендація, яка міститься в постанові
Пленуму Верховного Суду України від 15 травня 2006
р. №2 «Про практику розгляду судами справ про застосування примусових заходів виховного характеру».
У пункті 18 цієї постанови говориться наступне. У
разі підтвердження висновком експертизи наявності у
неповнолітнього розумової відсталості такого ступеня, за якого він не відповідає віку, про який свідчать
документи про народження, суд має поставити на розгляд питання щодо визнання неповнолітнього таким,
що не досяг віку, з якого може наставати кримінальна
відповідальність та можливе застосування до нього
примусових заходів медичного характеру. Зауважимо,
що розумова відсталість, про яку ідеться, не повинна
бути пов’язана з психічним розладом у підлітка.
Важливим у контексті нашого дослідження є положення, що містить стаття 486 чинного КПК України.
Законодавець зазначає наступне. Для вирішення
питання про наявність у неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого затримки психічного розвитку
та його здатність повністю або частково усвідомлювати
значення своїх дій і керувати ними в конкретній ситуації призначається комплексна психолого-психіатрична
експертиза. Важливе положення також є в статті 491
чинного КПК України. Тут говориться, що якщо неповнолітнього визнано розумово відсталим, то на його
допиті за рішенням слідчого, прокурора, слідчого судді,
суду або за клопотанням захисника забезпечується
участь законного представника, педагога чи психолога,
а у разі необхідності – лікаря. Повернемось до наведеної вище постанови Пленуму Верховного Суду СРСР
від 03.12.76 р. № 16, яка рекомендувала судам обмежуватися застосуванням примусових заходів виховного характеру щодо розумово відсталих неповнолітніх
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злочинців. В.М. Бурдін зазначає, що навряд чи це
роз’яснення Пленуму відповідало правовій природі
такого явища як розумова відсталість, оскільки вказівка про необхідність пільгового підходу до дитини в
даному випадку не захищає неповнолітніх від небезпеки об’єктивного ставлення у вину [3, с.53-54].
На сьогодні вирішення проблеми фактичного відставання у психічному (розумовому) розвитку набуло
вкрай актуального значення. За статистичними даними вже вступаючи до школи 60% дітей мають ті чи
інші порушення психічного характеру. Зростає кількість дітей, які мають психоневрологічні захворювання. 10% від загальної кількості дітей, які вступають до
першого класу загальноосвітньої школи, мають затримку психічного розвитку. У значної кількості школярів спостерігається недорозвиненість емоційнопочуттєвої, інтелектуальної та вольової сфер» [11].
Свого часу З. Астеміров зазначав, що розглядаючи
проблеми кримінальної відповідальності неповнолітніх в соціально-психологічному аспекті, необхідно
виділяти критерій, який би відбивав рівень свідомості
особи, ступінь її соціалізації і одночасно був би передумовою цієї відповідальності. Зазначений дослідник
зазначав, що в якості такого критерію в кримінальному праві прийнято розглядати поняття «осудність».
Таку ж позицію займало дореволюційне і, певною мірою, післяреволюційне законодавство. Проте у подальшому теоретична розробка згаданого критерію,
який по суті є соціально-психологічним і правовим
інститутом, відбувалася однобічно і набула суто
медико-психологічного забарвлення [1, с. 22]. «Основи
кримінального законодавства Союзу РСР та Республік»
1991 р. у статті 60 знову повернулись до феномену вікової неосудності. В цьому нормативно-правовому
акті говорилось, що не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка досягла встановленого законом
віку, але внаслідок затримки психічного розвитку, не
пов’язаного з хворобливим психічним розладом, нездатна була усвідомлювати фактичний характер чи
суспільну небезпеку своїх дій або керувати ними [13].
Проте, зазначає В.М. Бурдін, через зміну політичної
обстановки і припинення існування СРСР ці положення
так і залишилися нереалізованими [3, с. 54]. Чинний КК
України не містить положень, які б стосувалися вікової
неосудності. Тож сучасний український законодавець
відмовляється вважати відставання неповнолітнього в
психічному розвитку (фактичне недосягнення особою
віку кримінальної відповідальності) проблемою, яка
потребує спеціального нормативного врегулювання.
На думку В.М. Бурдіна законодавець вважає, що ця
проблема повинна бути розв’язана в межах норм кримінального права про індивідуалізацію відповідальності і
покарання [3, с. 55]. Тож законодавець фактично ігнорує пропозиції, які висловлюються в юридичній літературі, про необхідність узгодження положень КПК і
КК України в аспекті вікової неосудності. Зокрема,
пропозицію про внесення до КК положень щодо правових наслідків вчинення суспільно небезпечного
діяння неповнолітнім з розумовою відсталістю [19,
с. 467-468]. Зі статті 485 КПК, яка вже згадувалася
вище, прямо не випливає, якими є правові наслідки
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розумової відсталості неповнолітнього. Виникають
два запитання. Чи можна в даному випадку говорити,
що неповнолітній не підлягає кримінальній відповідальності? Або зазначена обставина повинна бути врахована судом лише при вирішені питання про обрання
конкретної форми кримінальної відповідальності? Для
вирішення цих питань необхідно з’ясувати природу
такого явища як розумова відсталість. Визначається,
що відставання психічного характеру може бути викликано неправильним вихованням, соціальною та
педагогічною занедбаністю, умовами життя, сенсорною недостатністю. Виникає запитання, чи можна
таке відставання вважати хронічним психічним захворюванням, тимчасовим розладом психічної діяльності,
недоумством або іншим хворобливим станом психіки
з тим, щоб віднести його до медичного критерію неосудності? В.М. Бурдін зазначає, що на це запитання
немає однозначної відповіді в юридичній і медичній
літературі [3, с. 55]. Приміром, В.Орлов відносить
відставання в психічному розвитку (інфантилізм) до
медичного критерію неосудності за ознакою «інший
хворобливий стан» [12, с. 15]. Н. Лейкіна також вважає, що залежно від ступеня такого відставання воно
може бути визнано психічним розладом і віднесено до
медичних ознак неосудності [7, с. 45-46]. Проте пануючою точкою зору з-поміж вчених, які досліджували
згадане питання, є та, згідно з якою таке відставання
не може бути віднесено до жодної з ознак медичного
критерію неосудності. Відповідно до Міжнародної
статистичної класифікації хвороб, травм та причин
смерті розумова відсталість має узагальнене значення,
об’єднуючи різні за походження форми психічної патології. Такі форми можуть бути пов’язані не тільки з
дією біологічних, а й соціально-культурних факторів.
Йдеться, зокрема, про неправильне виховання, педагогічну занедбаність, негативні сторонні впливи, недостатність органів відчуттів. Тож, зазначає В.М. Бурдін,
зазначена міжнародна класифікація виходить з того,
що фактично розумова відсталість є психічним розладом [3, с.56]. З огляду на згадану класифікацію можна
дійти висновку, що розумову відсталість можна віднести до медичного критерію неосудності за ознакою
«тимчасовий розлад психічної діяльності» або «інший
хворобливий стан психіки» (ч. 2 ст. 19 КК України).
Аналогічної позиції дотримуються і окремі зарубіжні
законодавці, відносячи розумову відсталість до медичних ознак неосудності. Такі положення передбачені,
зокрема, в кримінальних кодексах Болгарії, Голландії,
Іспанії, Польщі, Кримінальному законі Латвії. Слід
зазначити, що таке розуміння розумової відсталості
випливає і із Закону України «Про психіатричну допомогу», де говориться, що встановлення діагнозу про
будь-який психічний розлад повинно відбуватися на
основі згаданої вище Міжнародної класифікації [9].
В.М. Бурдін робить висновок, що на сьогодні в українському законодавстві, юридичній та медичній літературі немає єдності думок щодо природи психофізичного
відставання в розвитку і правових наслідків такого відставання [3, с. 56-57]. Згаданий дослідник згрупував
різноманітні погляди на проблему, про яку ідеться, в
чотири підходи (напрями). Представники першого
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напряму пропонують не притягувати неповнолітніх,
які мають відставання в психофізичному розвитку, до
кримінальної відповідальності на тій підставі, що в їх
діяннях немає вини і відповідно складу злочину. Такої
точки зору дотримуються, зокрема, Л. Андрєєва,
Б. Волженкін, І. Гальперін, І. Каз, І. Скворцова,
О. Чугаєв. До представників другого напряму (підходу) слід віднести, зокрема, І. Лєйкіну і Н. Орловську,
які вважають, що питання кримінальної відповідальності неповнолітніх з відставанням у психофізичному
розвитку може бути вирішено в межах загальної проблеми «осудність-неосудність». Тобто якщо затримка
цього розвитку є настільки великою, що позбавляє
особу здатності усвідомлювати свої дії або керувати
ними, то слід говорити про недоумство або інший
хворобливий стан психіки. При цьому неповнолітнього слід звільняти від кримінальної відповідальності.
В інших випадках факт розумової відсталості мусить
враховуватися як обставина, що пом’якшує кримінальну відповідальність. До представників третього напряму слід віднести Н. Гуковську, А. Долгову,
Ю. Малінкіну,
Г. Міньковського,
А. Прімаченока,
Н. Фелінську, А. Тузова, Є. Холодковську, О. Фрейєрова,
О. Чернишова. Ці науковці вважають, що у даному
випадку необхідно ставити питання про встановлення
реального віку неповнолітнього. Адже відставання у
психофізичному розвитку може бути настільки суттєвим, що неповнолітній не буде притягуватися до кримінальної відповідальності через недосягнення віку,
з якого можлива кримінальна відповідальність. До
представників останнього, четвертого, напрямку слід
віднести, зокрема, Л. Карнєєву. Сутність цього підходу полягає у тому, що пропонується визнавати неповнолітніх з психофізичною затримкою у розвитку, які
вчинили суспільно небезпечні діяння, неосудними – за
умови, що вони не усвідомлювати своїх дій або не
керували ними. При цьому науковці, які представляють цей, четвертий, напрям, зазначають, що стан неосудності у неповнолітніх може обмежуватись лише
одним психологічним критерієм за відсутності медичного критерію. Л. Карнєєва вважає, що положення
КПК, у яких йдеться про встановлення розумової відсталості неповнолітніх, доповнюють традиційне розуміння неосудності [5, с. 104-105]. За спостереженнями
В.М. Бурдіна більшість прихильників четвертого напряму пропонують внести зміну до КК, якою поняття
неосудності доповнюється вказівкою на вікову відсталість [3, с. 58]. Цей дослідник проаналізував схарактеризовані вище підходи науковців до проблеми вікової неосудності неповнолітніх (чотири напрями). На
його думку, перший з них узгоджується з чинним
Кримінальним кодексом України. Ця позиція не потребує внесення до КК жодних змін. Але така точка зору
не відбиває суті досліджуваної проблеми, а тому не
може бути прийнята. Піддаючи її критиці, Р. Міхєєв та
В. Філімонов зазначають, що вина в кримінальному
праві має самостійне значення, так само, як вік і осудність, а тому вони не можуть бути замінені одне через
інше. Справді, в діях неосудної особи немає вини,
проте підставою непритягнення її до кримінальної
відповідальності є саме стан неосудності, який має
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самостійне значення. Те ж саме можна сказати і про
неповнолітніх, які вчинили суспільно небезпечні діяння до досягнення віку, з якого настає кримінальна відповідальність. В їх діяннях також немає вини, проте
підставою непритягнення їх до кримінальної відповідальності законодавець вважає саме недосягнення
ними віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність. Досягнення особою певного віку та її
осудність – це необхідні передумови встановлення в її
діянні вини в разі вчинення нею суспільно небезпечного діяння. Другий напрям ( наукова позиція щодо
проблеми, яка досліджується) також не може бути
прийнятий. На думку В.М. Бурдіна, такий підхід не
захищає неповнолітніх від несприятливої перспективи
об’єктивного ставлення у вину. Адже ступінь розумового відставання підлітків може істотно розрізнятися
і, зрозуміло, ця обставина мусить по-різному впливати
на правові наслідки суспільно небезпечних діянь, вчинених неповнолітніми [3, с. 59]. Слід погодитися з
О. Сітковською, що важливо мати на увазі необхідність унеможливлення об’єктивного ставлення у вину
в тих випадках, коли особа, яка досягла віку кримінальної відповідальності, не має типового для цього віку
рівня розвитку, з яким закон пов’язує можливість притягнення її до такої відповідальності [16, с. 11]. Крім
того, як уже зазначалося, спірною є точка зору про
можливість віднесення відставання у психічному розвитку до медичного критерію неосудності. Наступні
два напрями, про які вище ішлося, більш підходять
для вирішення проблеми вікової неосудності. При
цьому ці дві наукові позиції не суперечать одна одній.
Адже призначення та правова природа віку кримінальної відповідальності та осудності в кримінальному
праві однакові. Осудність відбиває певний рівень свідомості та соціалізації особи, її соціальний досвід,
знання, вміння, навички. Осудною може бути лише
людина, яка досягла певного віку та має на момент
вчинення злочину необхідну сукупність психічних
властивостей, що дає можливість звинуватити її у
вчиненні конкретного злочину. Проте не можна не
погодитися з тим, що критерієм соціалізації можна
вважати і вік людини. О. Ситковська вважає, що коли
законодавець вживає поняття «вік», то має на увазі не
просто хронологічний проміжок часу. Вік для законодавця – це період, з яким пов’язується певний рівень
інтелектуальної і вольової зрілості людини та її здатності
керувати своєю поведінкою в ситуації вибору.
Встановлено, що хронологічний вік неповнолітнього не завжди може свідчити про його здатність
усвідомлювати свої діяння та вільно керувати ними
[4, с. 13]. Тому точка зору, згідно з якою під віком
розуміється лише певна кількість прожитих років, не є
правильною. В.М. Бурдін зазначає, що вік, тобто часовий аспект онтогенезу людини, можна зрозуміти лише
як системний феномен. Його коріння пов’язані з біологічними факторами, а сутність визначається певними рівнем соціального розвитку, типом культури тощо. Тож, підкреслює цей дослідник, кількісний (хронологічний) підхід до визначення віку має обмежений
характер та має бути доповнений змістовним аналізом
віку, який більш адекватно відображає закономірності
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розвитку людини, включаючи соціальні та біологічні
характеристики [3, с. 60]. Свого часу Пленум Верховного Суду СРСР виходив з того, що за відсутності
відповідних документів, для вирішення питання про
вік повинна призначатися судово-медична експертиза.
В.М. Бурдін вважає цю позицію Пленуму неправильною. На його думку, ця експертиза встановлює приблизний вік особи лише на основі її фізичного розвитку. При цьому до уваги не беруться як рівень розвитку
її інтелектуальних та вольових здібностей, так і соціальний розвиток особи. Встановлення реального рівня
розвитку дитини завжди потребує спеціального дослідження, в результаті якого може бути встановлений не
точний вік, а лише так званий «діагноз розвитку». На
думку В.М. Бурдіна, видається правильною пропозиція про проведення в таких випадках комплексної
психолого-психіатричної або психолого-педагогічної
експертизи. Р. Міхєєв зазначає, що осудність тісно
пов’язана з віком суб’єкта кримінальної відповідальності. Цей його висновок випливає з того, що однією з
передумов осудності є належний розвиток психічних
функцій та певне психічне здоров’я людини, а воно, як
і соціальний досвід, приходить з віком. Тож його недосягнення усуває передумову осудності, а тому і саму осудність. Тому якщо з позицій кримінального закону вік та осудність – це дві різні категорії, то з гносеологічних, соціально-психологічних позицій «осудність» включає в себе вік [10, с.38]. Тож можна погодитися, що осудність є показником певного вікового
розвитку та психофізичного стану людини. Про взаємозв’язок мінімального віку, з якого може наставати
кримінальна відповідальність, та осудності як критеріїв соціалізації особи, розвитку ії інтелектуальних і
вольових властивостей ідеться і в Пекінських правилах. Так, офіційний коментар до основного тексту згаданого документу підкреслює зв’язок нижньої вікової
межі кримінальної відповідальності з характеристикою «емоціональної, духовної та інтелектуальної зрілості, достатньої для усвідомлення відповідальності
перед суспільством» [8, с. 287]. Тільки з досягненням
певного віку людина набуває здатність регулювати
свою поведінку в ситуаціях, що мають значення для
кримінального права. Тож на певному віковому етапі її
соціалізації можна говорити, що ця особа є осудною [3,
с. 61]. Таким чином, осудність формується з віком, але її
відсутність може пояснюватися різними причинами,
зокрема, психічною хворобою. У гносеологічному та
соціально-психологічному розумінні осудність відбиває
якісно новий рівень вікового розвитку особи, коли вона
здатна засвоїти моральні і правові норми, заборони та
вимоги кримінального закону, може усвідомлювати
свої дії та керувати ними. Такий дослідник як С. Жданова зазначає, що вік у кримінальному праві виступає як
критерій можливості та ступеня осудності конкретної
особи. Р. Міхєєв підкреслює, що осудність відбиває
рівень соціалізації особи відповідно до вікової періодизації. В.М. Бурдін зазначає, що такий зв’язок віку і осудності можливий лише тоді, коли поняття «осудність»
буде виводитись не з його протилежності – категорії
«неосудність», а навпаки. Є дослідники, які наполягають
на тому, що «осудність» походить від «неосудності».
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Саме це змушує деяких науковців говорити про необхідність введення до кримінального права специфічного за змістом поняття «деліктоздатність», яке буде
включати в себе поняття «осудність». Слід зазначити,
що на сьогодні ця проблема певною мірою вирішена,
оскільки КК України в статті 19 дає визначення осудності. Р.Міхєєв зазначає, що «неосудність» історично
і логічно не передує «осудності», не є вихідним, основним поняттям кримінального права. Навпаки, осудність історично і логічно передує неосудності. Таку ж
позицію займає і З. Астеміров, який зазначає, що осудність не можна вважати антонімом неосудності. Цей
висновок випливає з того, що зміст поняття «осудність»
соціально-психологічний, воно також є соціальноправовою категорією. Водночас поняття «неосудність» –
в основному медико-психіатричне, воно є також соціально-біологічною категорією [1]. В.М. Бурдін зазначає,
що відсутність належного стану розвитку психічних
функцій, потрібних для того, щоб бути осудним, може
обумовлюватись як віковою нерозвиненістю людини,
так і втратою його, зокрема, у зв’язку з психічними
розладами. Така класифікація підстав неосудності була
відома дореволюційним законодавству та науці кримінального права. Тоді вікова неосудність та неосудність
внаслідок психічного розладу розглядались як елементи загального поняття [3, с. 62]. На думку О. Ситковської в подальшому їх поділ відбувся внаслідок визнання того, що вони виконують різні функції в регулюванні кримінально-правових відносин. Вікова межа
визначає можливість виникнення цих відносин, а вирішення питання про осудність визначає можливість
їх продовження чи необхідність припинення. Психіка
неповнолітніх, які досягли віку кримінальної відповідальності і при цьому істотно відстають у розвитку від
своїх однолітків, перебуває на рівні неповнолітніх
більш молодшого віку. Тому такі діти можуть не усвідомлювати значення своєї поведінки, оцінювати її
неадекватно, не контролювати своїх вчинків. Все це
дає підстави говорити, що при суттєвій затримці психічного розвитку дану категорію неповнолітніх, які
вчинили суспільно небезпечні діяння, можна віднести
до неосудних. В даному разі основою нездатності розуміти свої дії чи керувати ними є не психічний розлад, а затримка психічного розвитку, не пов’язана з
ним. В юридичній літературі висловлювалася думка,
що таким випадкам варто було б присвятити окрему
статтю в Кримінальному кодексі України [2, с. 54-55].
З цим погоджується В.М. Бурдін, зазначаючи, що у
випадку вікової відсталості неповнолітнього у психічному розвитку, не пов’язаної з психічним розладом,
стан осудності відсутній. На думку цього дослідника
КК слід було б доповнити текстом, що наводиться
далі. «Не підлягає кримінальній відповідальності
неповнолітній, який досяг віку, з якого можлива кримінальна відповідальність, але внаслідок відставання в
психічному розвитку, не пов’язаному з психічним
розладом, під час вчинення суспільно небезпечного
діяння не міг усвідомлювати фактичний характер або
суспільну небезпеку своїх дій (бездіяльності) чи керувати ними. Про такого неповнолітнього суд інформує
місцеву службу у справах неповнолітніх, а також місВісник НТУ «ХПІ». 2017. № 52 (1273)
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цевий центр соціальних служб для молоді».
В.М. Бурдін також зазначає, що потрібна вказівка законодавця, відповідно до якої таких неповнолітніх
держава не залишає без контролю, а навпаки, бере під
посилений контроль з метою недопущення рецидиву в
майбутньому [3, с.63]. Про доцільність встановлення в
законі положення про контроль за такими неповнолітніми неодноразово наголошувалось в юридичній літературі. Виникає доречне питання про розміщення такого положення в КК. Приміром, КК Республіки Білорусь передбачає його у главі «Умови кримінальної
відповідальності», у статті під назвою «Вік, з якого
настає кримінальна відповідальність». Такі дослідники як С. Бородін та Н. Носкова піддають критиці таке
рішення законодавця зазначеної держави. На їхню
думку вирішення питання про вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність, має загальний характер, тоді як розв’язання питання про відставання у
психічному розвитку – спеціальний. Досягнення віку,
з якого може наставати кримінальна відповідальність,
має бути констатовано при вирішенні питання про
кримінальне переслідування особи, яка вчинила передбачене кримінальним законом діяння. Водночас
наявність чи відсутність відставання у психічному
розвитку стосується лише неповнолітніх. Тому, на
думку деяких науковців, доцільно помістити це положення у виді окремої статті в главу про особливості
кримінальної відповідальності неповнолітніх. Поділяючи цю думку, В.М. Бурдін зазначає, що згадане
положення має спеціальний, а не загальний характер
[3, с. 64]. Враховуючи те, що затримка у психічному
розвитку може бути різного ступеня тяжкості, не виключаються випадки, коли неповнолітній буде визнаний таким, що все ж усвідомлював фактичний характер та суспільну небезпеку свого діяння і міг керувати
ним. У такому випадку затримка психічного розвитку
має бути врахована судом як обставина, що
пом’якшує кримінальну відповідальність. В.М. Бурдін
вважає необхідним зупинитися ще на одному важливому аспекті проблеми, яка досліджується у нашій
статті. Йдеться про можливість притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які не досягли встановленого в законі віку, але мають такий ступінь психічного розвитку, який відповідає вимогам винної відповідальності. Слід зазначити, що і в дореволюційній,
і в сучасній юридичній літературі мають місце пропозиції відмовитися від встановлення нижньої вікової
межі кримінальної відповідальності. Прихильники
такого підходу обґрунтовують свою точку зору аргументом, що оскільки розвиток кожної людини індивідуальний, то неможливо в законі наперед встановити,
коли вона буде осудною [17, с. 439-440]. О. Ситковська вважає, що встановлюючи мінімальний вік, з якого можлива кримінальна відповідальність, законодавець тим самим встановлює неспростовну презумпцію. І. Кобзар вважає можливим включення у кримінальне законодавство норми, яка б дозволяла за наявності достовірних даних констатувати свідомий
і цілеспрямований характер поведінки таких осіб в ситуаціях вчинення ними тяжкого чи особливо тяжкого
суспільно небезпечного діяння. При цьому зазначений
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дослідник пропонує призначати експертизу фактичного досягнення вікової межі осудності [6, с. 157]. На
думку В.М. Бурдіна згадана пропозиція за своєю суттю збігається з думками тих вчених, які пропонують
взагалі відмовитися від нижньої вікової межі кримінальної відповідальності [3, с.65]. Цей дослідник не погоджується з наведеною точкою зору з наступних
причин. Встановлюючи мінімальний вік, з якого можлива кримінальна відповідальність, законодавець враховує не тільки психічний рівень людини, а й ступінь її
соціальної зрілості. Крім того, законодавець враховує
здатність особи понести негативні наслідки від притягнення її до кримінальної відповідальності. В.М. Бурдін
зазначає, що навіть якщо у дитини на досить високому
рівні розвинуті інтелектуальні та вольові властивості,
то в будь-якому випадку в соціальному відношенні вона буде залишатися дитиною з властивими їй соціальними ролями. Йдеться про бажання захисту, потребу в
опіці, догляді, прощенні тощо. Зазначений дослідник
підкреслює, що враховуючи це, навряд чи буде гуманним покладати на таку дитину тягар кримінальної відповідальності, який не ресоціалізує, а скоріше травмує
її. Тим більше недоцільно знижувати вік кримінальної
відповідальності. Про необхідність встановлення мінімального віку кримінальної відповідальності наголошується в Конвенції про права дитини. Тут зазначено,
що держави повинні встановити мінімальний вік, нижче якого діти вважаються нездатними порушити кримінальне законодавство. В.М. Бурдін пропонує, враховуючи національний та зарубіжний досвід, доповнити Кримінальний кодекс України положенням про вікову неосудність неповнолітніх. Адже лише за таких умов неповнолітні із затримкою у психічному розвитку, не
пов’язаному з психічним розладом, будуть захищені від
несправедливої перспективи об’єктивного ставлення у
вину. Інакше кажучи, презумпція досягнення віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність, повинна бути спростовною [3, с. 66].
Висновки. Проведене дослідження дає підставу
зробити два основні висновки. По-перше, доцільно
доповнити КК України положенням про вікову неосудність неповнолітніх. За такої умови діти із затримкою у
психічному розвитку будуть захищені від несприятливої перспективи об’єктивного ставлення у вину. Як
вважає В.М. Бурдін, презумпція досягнення віку, з
якого може наставати кримінальна відповідальність,
мусить бути спростовною. По-друге, необхідно усунути
елементи колізійності між нормами чинних КК і КПК
України в контексті проблеми, яка досліджується у цій
статті. Наразі законодавець відмовляється у площині
матеріального кримінального права вважати відставання неповнолітнього у психічному розвитку (фактичне недосягнення віку кримінальної відповідальності)
проблемою, яка потребує спеціального законодавчого
розв’язання. Проте, що дивно, окремі норми інституту
вікової неосудності закріплені у КПК.
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УДК 130.2:004
А. М. ГАРЯЕВА, Е. Л. МУРЕНКО
ОСОБЕННОСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА
Проблема формування постметафізичного стилю мислення є однією з центральних в сучасній філософії, що істотно впливає на розвиток
загального стилю теоретизування в соціально-гуманітарних науках. Її дослідження важливо для усвідомлення особливостей концептуального базису сучасного філософського світогляду і підстав науки. Інтерес до неї обумовлений тим, що питання, викликані до життя змінами в
теоретичній думці, знаходять відображення в культурі, практиці та політичному житті сучасного суспільства.
Ключові слова: суспільство, інтелектуальні технології, стиль мислення, постметафізична філософія, постмодернізм, інтелект.
Проблема формирования постметафизического стиля мышления является одной из центральных в современной философии, оказывая существенное влияние на развитие общего стиля теоретизирования в социально-гуманитарных науках. Ее исследование важно для осознания
особенностей концептуального базиса современного философского мировоззрения и оснований науки. Интерес к ней обусловлен тем, что
вопросы, вызванные к жизни изменениями в теоретической мысли, находят отражение в культуре, практике и политической жизни современного общества.
Ключевые слова: общество, интеллектуальные технологии, стиль мышления, постметафизическая философия, постмодернизм, интеллект.
The problem of forming a post-metaphysical style of thinking is one of the central in modern philosophy, exerting a significant influence on the
development of a general style of theorizing in the social and human sciences. Her research is important for understanding the features of the
conceptual basis of the modern philosophical worldview and the foundations of science. Interest in it is due to the fact that the issues brought to life by
changes in theoretical thought are reflected in the culture, practice and political life of modern society.
Keywords: society, intellectual technologies, style of thinking, post-metaphysical philosophy, postmodernism, intellect.

На современном этапе развития общества очень
важен вопрос интеллектуального развития человека и
формирования его политического стиля мышления.

Это создает основу для понимания особенностей
интеллектуальных технологий в политической жизни
общества ХIХ-ХХ вв.
© А. М. Гаряева, Е. Л. Муренко, 2017
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Целью данной статьи является изучение особенностей интеллектуальных технологий в политической
жизни общества ХIХ-ХХ вв., а так же раскрытие понятия “интеллект” и изучения стиля мышления в
плоскости философии политики
Чтобы говорить о постметафизической философии,
необходимо определить, что такое метафизическая
философия, выделить ее главные черты и характерные
особенности. Метафизизическое мышление – это философский идеализм, идущий еще от Платона, подхваченный и развиваемый такими философами, как
Плотин и неоплатоники, Августин и Фома Аквинский,
Николай Кузанский и Пико делла Мирандола, Декарт,
Спиноза и Лейбниц, вплоть до Канта, Фихте, Шеллига
и Гегеля. В то же время древний материализм и скептицизм, номинализм позднего Средневековья, а также
эмпиризм Нового времени могут считаться антиметафизическими направлениями; однако они тоже находятся в границах мысли, установленных метафизикой.
Можно выделить основные аспекты метафизической
мысли: унитарное объективирующее мышление, идеализм, первенство теории по отношению к практике.
Объективирующее мышление – первая и важнейшая
из характерных черт метафизики. Весь мир предстает
в ней как объект, противопоставленный субъектунаблюдателю. Множественность и разнообразие этого
мира отступают на второй план, выдвигая на первый
единство, целостность, общность. Единое и множественность, абстрактно представляемые как связь индивидуальности и различия – важнейшее отношение, с
помощью которого метафизическое мышление постигает логическое и онтологическое. Единое предстает
одновременно как аксиома и основа, принцип и источник. Из него происходит многое, которое понимается как упорядоченное разнообразие. Философские
системы метафизики обязательно имеют выраженную
основу, центр, объединяющий вокруг себя и скрепляющий все другие элементы. В античном идеализме,
таким центром предстает космос. Теоцентрические
философские системы мыслителей европейского
Средневековья содержат идею личного божества –
единого Бога-творца. Теоретическая мысль Нового
времени делает центром и основой философских построений самосознание субъекта. При этом в деистической философии самосознание по-прежнему черпает
свои возможности и силу у Бога.
В литературе, посвященной философии постмодернизма, обычно выделяют два этапа, связанных с
формированием его принципов и позиций. Первый
этап – развитие постепенно приведших к постмодернизму идей постструктуралистов, постфрейдистов. На
формирование философии и эстетики постмодернизма
решающее влияние оказали: 1) идеи Ж. Лакана (концепция воображаемого и символического, критика
"философии субъекта", учение о языке); 2) теория деконструкции Ж. Деррида и ее применение к эстетике;
3) постмодернистские концепции искусства Ж. Делёза
и Ф. Гаттари (концепция "ризомы"), Ю-Кристевой (исследования страха, ужаса, смерти, отвратительного как
феноменов жизни, литературы, искусства, философии;
изучение метаповествования как отличительной черты
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постмодернистского искусства; феномен любви и его
психоаналитическая структура и т.д.); М. Серра (метод "беспорядочного энциклопедизма" в применении
к истории науки, философии, искусства; критика гносеологической модели философии и науки модерна;
теория коммуникации как новый синтез науки, искусства, философии). Второй этап – развитие постмодернизма в собственном смысле. За последнее десятилетие, как отмечают специалисты (Н. Маньков-ская), сложился круг исследователей, посвятивших себя изучению различных аспектов постмодернизма в философии, эстетике, культуре и искусстве. Наиболее известные из них – Ж. Бодрийяр (Франция), Дж. Ваттимо (Италия), X. Кюнг, Д. Кампер (Германия), Д. Барт,
В. Джеймс, Ф. Джеймсон, Ч. Дженкс, Р. Рорти,
А. Хайсен, И. Хассан (США), А. Крокер, Д. Кук
(Канада), М. Роз (Австралия).
Подводя итог развитию дискуссий в литературе,
а отчасти и в философии искусства, известный теоретик
постмодернизма Ихаб Хассан выделяет следующие
главные принципы и ценности постмодерна.
1. Неопределенности, неясности, пробелы – не
только не недостатки, а основные принципиальные
установки постмодернистских произведений искусства и философских концепций. Для искусства этот
тезис должен иметь такое же принципиальное значение, какое принцип неопределенности Гейзенберга
имеет для физики, теорема Гёделя – для логики и математики. Не логическое, монологическое мышление,
а "диалогическое воображение" (Бахтин) приобретает
в постмодернизме решающий смысл.
2. Следствием является принципиальный фрагментаризм. Это воплощается в недоверии к "тоталитаризирующему синтезу", в склонности к методам коллажа, произвольного монтажа, "вырезок" и "врезок", в
склонности к парадоксам, в "открытости разбитого", в
акцентировании "разломов", "краев" и т.д.
3. Постмодернизм опровергает все каноны, выступает против всех конвенциональных авторитетов.
В литературе это (условно) означает "смерть автора",
т.е. прекращение его "отцовской" власти и попечительства над читателем.
4. Постмодернизм возвещает о "смерти субъекта", "опустошает" традиционное Я, которое перестает
быть центром мысли и переживания, лишается своей
мнимой "глубины".
5. Постмодернизм отстаивает права ирреализма:
не все может быть "показано", "изображено", "иконизировано".
6. Ирония – одна из главных постмодернистских
установок, подразумевающих игру, иронию, аллегорию как важнейшие подходы литературы и искусства,
да и любого вида мыслительного творчества.
7. "Гибридизация" подразумевает смешение,
скрещивание привычных жанров искусства, заимствование ("плагиаризм") одними жанрами творческих
стилей и методов других жанров.
8. Для характеристики постмодерна используется
термин "карнавализация", заимствуемый (как и другие
понятия) у М. Бахтина. Имеются в виду "радостная
релятивность" вещей и событий, "перспективизм",
Вісник НТУ «ХПІ». 2017. № 52 (1273)

ISSN 2227-6890
участие в "сумасшедшей чересполосице жизни", "имманентность смеха" и т.д.
9. С этим тесно связана категория равного "участия в игре", "представлении" авторов и читателей,
слушателей.
10. Подчеркивается "конструктивистский характер" творчества (но не в кантовском логикосциентистском и даже не в ницшеанском смысле).
Немецкий философ и социолог Юрген Хабермас
является одним из крупнейших мыслителей новейшей
западной философии и видных европейских интеллектуалов. Его философские взгляды сочетают уважение
к рациональности и практике, свойственное неокантианской и неомарксистской философии, и согласие с рядом
идей, характерных для представителей современной
постметафизической философии.
Хабермас размышляет о современной ситуации с
позиции постметафизической мысли. В то время как
существует взгляд, согласно которому невозможно
или проблематично само существование философского знания вне метафизики, и все неметафизические
способы философствования не признаются полноценной философской мыслью, Хабермас определенно
говорит о конце метафизической философии. Две
идеи – разума как источника мироконституирующих
идей и истории как среды, в которой разум осуществляет свой синтез революционизировали основные концепты метафизики и привели к появлению вопросов,
которые, вместе с младогегельянцами, и породили
постметафизическое мышление.
Одновременно при этом он отделяет постметафизическое знание от постмодерного образа мысли.
Наиболее радикальные идеи представителей постмодерной философии Хабермас ставит под сомнение и
аргументированно возражает им, начиная при этом с
анализа самого понятия «модерна», современности.
Направлен ли процесс саморазвития современности?
Представители философии постмодерна дают на этот
вопрос отрицательный ответ. Таким образом, постмодерн отказывается от продолжения проектов модерна
и становится самокритикой современности. Немецкий
философ, напротив, считает, что проект модерна не
завершен, и ему есть куда развиваться. На смену монологическому разуму эпохи Просвещения должна
прийти иная рациональность, способная к ведению
диалога и к самокритике, но в то же время не отказывающаяся ради этого от определенных принципов,
основ; в то время как критика модерной рациональности, проводимая постмодерными мыслителями, предстает недостаточно свободной и, парадоксальным образом, несет в себе риск возобновления принципа
субъективности.
Хабермас строит свою критику традиционной
философии на ином фундаменте, нежели постмодернисты. Он опирается на идеи Хоркхаймера, Адорно и
Маркузе – мыслителей Франкфуртской школы и своих
«учителей», а также на работы М. Вебера. Следуя за
мыслью последнего, он показывает, что культурный
модерн появляется тогда, когда субстанциальный
разум, до того в метафизических и религиозных
системах понимаемый как единый, разделяется на три
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составляющие – сферы истинности, правильности и
вкуса, скрепленные лишь формально; в Новое время
этим сферам соответствуют наука, мораль и искусство. Картины мира теряют единство, распадаясь на
отдельные вопросы познания, справедливости и вкуса.
Одновременно происходит постепенное отделение
экспертных культур от мира повседневности. Кант дал
этому разделению известное обоснование и тем самым
в некотором смысле узаконил его.
Значительная часть идей Хабермаса носит социально-философский характер. Он полагает, что в проблемах современного западного общества виноват не
только и не столько системный экономический кризис, сколько упадок идентичности, приводящий к разрушению социальных связей, нарушению социальной
интеграции и кризису личности в целом. Противоречия современного общества приводят к постоянным
нарушениям системного равновесия, причем как в
материальной, так и духовной сферах жизнедеятельности индивидов. Из-за этого нет смысла говорить о
приоритете одной из этих сфер; нужно оперировать
иными характеристиками. Хабермас в своей теории
коммуникативного действия выстраивает принципиально другое противопоставление: инструментального
действия – действию коммуникативному. В то время
как первое оперирует критериями эффективности и
нацелено на успех в сфере труда, второе означает взаимодействие равных индивидов, ориентирующееся на
взаимопонимание между ними и упорядочиваемое
обязательными нормами.
Четыре темы постметафизического мышления
для Хабермаса не случайны и не произвольны. Они
соответствуют тем трудностям, с которыми встречается метафизическое мышление. Хабермас выделяет
следующие аспекты метафизического мышления:
мышление тождества, идеализм, философию сознания
как prima philosophia и сильный концепт теории. Таким образом, Хабермас выделяет четыре сдвига в философии, приводящие к четырем аспектам современного мышления, которые можно обозначить как постметафизические. Если в метафизическом мышлении
рациональность тотальна, поскольку она мыслится как
органический компонент мира, из которого может
быть выведена, то в современных науках рациональность редуцируется до рациональности процедур, которые используются для решения проблем. Теория
более не претендует на тотальное схватывание и привилегированный доступ к истине, вопрос об истине
решается локально, на уровне процедурной рациональности, которая и характеризует, по Хабермасу,
постметафизическое мышление.
Можно выделить пять основных аспектов, раскрывающих значение понятия «процедурной рациональности» у Хабермаса.
Во-первых, в отличие от метафизической рациональности, процедурная рациональность не претендует на единство во множестве явлений, в мире не предполагается единого всеобщего гомогенного порядка.
Вместо этого рациональным считается успешное решение проблем через процедурно-соответствующий
подход к реальности.
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Во-вторых, вместе с тотальностью целого исчезает перспектива, исходя из которой различаются сущность и явление, знание структур не дает более знания
природы вещей, вместо глубины мы имеем дело просто
с новыми поверхностями, понятие фундаментального
теряет свой буквальный смысл. С точки зрения Хабермаса, оппозиция сущность/явление была заменена
оппозицией внешнее/внутреннее, хотя вряд ли с ним
можно согласиться, что последняя не относится к
метафизическому мышлению.
В-третьих, усиливается дифференциация номологических эмпирических наук о природе и герменевтических наук о культуре. Если в первых наблюдатель
имеет привилегированный статус, то в последних он
включен в социальную практику, интерпретативная
процедура связывает своих участников. Впрочем, и
здесь Хабермас слишком упрощает положение дел, ведь
в современной физике уже невозможно рассматривать
наблюдателя как абсолютно независимого.
В-четвертых, трансформируется понимание природы истины. Современное знание перестает быть
самоудостоверяющим и самодостаточным.
В-пятых, изменяется язык науки. Закрытая метафизическая система должна формулироваться на языке,
не требующем интерпретаций, т.е. здесь мы опять имеем дело с иллюзией чистоты, свободы от исторического
и эмпирического контекста. Постметафизическая рациональность уже рассматривает язык как часть определенной эпохи и парадигмы. Необходимым этапом разрыва с метафизическим идеализмом, по Хабермасу, выступает ситуирование разума, которое противопоставляет всеобщности, вневременности и необходимости
метафизики объективность, конечность и фактичность.
Важным состовляющим в философской и психологической науке является такая категория как интеллект. Понятие «интеллект» давно вошло в повседневную лексику. В разговорной речи и дети, и взрослые
(причем представители разных профессий и отраслей
деятельности) используют это понятие. Однако каждый человек вкладывает в него особенный смысл. Более того, суть интеллекта меняется в зависимости от
той ситуации, в которой о нем говорят
Исследование житейских стереотипов о понятии
«интеллект» позволило сделать следующие выводы:
уровень интеллекта влияет на скорость и эффективность
научения; интеллект проявляется в поведении человека;
оценка интеллекта человека связана с оценкой качеств
его личности; процессы развития интеллекта и формирования направленности и ценностных ориентаций личности оказывают взаимное влияние друг на друга.
Понятие «интеллект» часто используется в психологической науке, в философии и прикладных научных
работах. Данное определение используется для описания:
1) логических операций и мышления;
2) успешности деятельности человека, его эффективности в разных областях (учеба, профессия,
практический расчет);
3) нейрофизиологической деятельности мозга;
4) связи интеллекта со способностью к усвоению
и хранению в долговременной памяти большого количества информации.
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Понятие интеллект (intellectus) в переводе с латинского означает «понимание и познание». Многообразие подходов к изучению интеллекта в современной
психологической науке в основном касается структуры, компонентов, их взаимосвязей и этапов развития
интеллекта. Увеличение количества компонентов, видов и факторов интеллекта привело, с одной стороны,
к построению многофакторных теорий и разнообразию видов (Дж. Гилфорд, Х. Гарднер), с другой –
к искажению интегрирующей роли интеллекта в регуляции поведения человека и сосредоточению внимания на отдельных его свойствах.
Политическое мышление бывает двух видов:
1. Размышление о политике.
2. Размышления о политическом тексте.
Политическое мышление хоть и является разновидностью законодательного мышления, но совершенно отличается от него, потому что законодательное суждение существует для решения проблем человека. А также оно отличается от литературного размышления. Литературное размышление – это наслаждение словами, их построением, восторжение смыслом красивых слов, переданных в литературном стиле.
Политическое мышление – это размышление о
новостях, событиях, происшествиях и их взаимосвязи
между собой. Именно поэтому оно отличается от других видов мысли. Его нельзя отнести к какой-либо
форме, по этой причине его нельзя подчинить какимлибо правилам. Среди других видов мышления оно
самое высокое. Причина его превосходства в том, что
это размышление о различных мыслях, вещах, событиях, сведениях, поэтому оно является превосходящим. Правильно, основа всех мыслей из которой исходит решение хоть и является идейным фундаментом, преобладающим среди всех видов суждений, но и
сам идейный фундамент есть политическое мышление, политическое понятие. Если же фундамент не
был бы политической идеей, политическим понятием,
то не являлся бы правильным фундаментом, да и не
годился бы им быть.
Понятие «стиль мышления» ввел выдающийся
немецкий философ и социолог Карл Манхейм (18931947) в работе «Консервативная мысль». При этом он
использовал аналогию с понятием стиля в истории
искусства. Основываясь на этом положении Манхейма, можно дать следующее определение: стиль мышления – это проникнутая внутренним единством система взглядов, охватывающая не только политику, но и
другие сферы общественного сознания – искусство,
литературу, философию, историю и т. д.
Маннхейм рассматривал либерализм и консерватизм как направления политического мышления
(можно сказать, политического менталитета) современной Европы и в связи с этим указывал, что консерватизм не тождествен опоре на традиции, консерватизм нынешнего типа возникает при попытках разрешить с традиционалистских позиций задачи развития
существующих государств, а именно: 1) достижение
национального единства, 2) участие народа в правлении, 3) включение государства в мировой экономический порядок, 4) решение социальной проблемы.
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В этих условиях, по Маннхейму, формируется «морфология консервативной мысли», или консервативный
стиль мышления.
В политической жизни последних десятилетий
происходит переориентация на новые официальные
политические ценности. Молодые люди, прошедшие
социализацию уже в годы перестройки, на вербальном
уровне вполне усвоили новые ценности либерального
спектра. Для них стали значимыми ценности прав человека, свободы, личной независимости . Тоже самое
можно сказать и про украинский стиль политического
мышления. Однако, учитывая сложившуюся на Украине ситуацию, возможны или откат к политической
системе с сильными элементами авторитаризма, которые сделают неощутимыми потребности в стремлении
к горизонтам, или выработка либерально-демократических принципов целостного характера, которые
сочетали бы экономическую свободу от патерналистской опеки – и вообще «свободу от» – со свободой для
реализации не только сиюминутных неотложных потребностей, но и дальновидных проектов, важных для
индивида и всего общества. Что, собственно, и означает реализацию принципов либеральной демократии.
В завершении работы можно сделать следующие
выводы:
1. В результате трансформации четырех аспектов
метафизического мышления (мышления тождества,
идеализма, философии сознания как prima philosophia
и сильного концепта теории) в современной философии происходит сдвиг, который приводит к формированию постметафизического мышления, также характеризующегося четырьмя чертами: процедурной рациональностью, ситуированием разума, лингвистическим поворотом и отказом от выхода за рамки повседневного.
2. Интеллект – понимание и познание. Используется для описания: 1) логических операций и мышления;
2) успешности деятельности человека, его эффективности в разных областях (учеба, профессия, практический
расчет); 3) нейрофизиологической деятельности мозга;
4) связи интеллекта со способностью к усвоению и
хранению в долговременной памяти большого количества информации.

3. Политическое мышление – это размышление о
новостях, событиях, происшествиях и их взаимосвязи
между собой.
4. Стиль мышления – это проникнутая внутренним
единством система взглядов, охватывающая не только
политику, но и другие сферы общественного сознания –
искусство, литературу, философию, историю и т.д.
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СОЦІОЛОГІЧНІ ТА ПОЛІТОЛОГІЧНІ ВИМІРИ
СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

УДК 316:62
В. В. БУРЕГА
ПЕРШОКУРСНИК НТУ «ХПІ»: ХТО ВІН?
У статті зроблено спробу з’ясувати основні характеристики студентського контингенту, що складає перший курс університету. До числа
таких характеристик традиційно віднесено мотивацію отримання вищої освіти та вступу саме до НТУ «ХПІ», основні мотиви вибору абітурієнтами певної спеціальності та чинники формування професійного інтересу, певні підходи ло розбудови життєвих стратегій після закінчення університету й відношення щодо можливого виїзду для продовження навчання за кордон та перспектив залишитися для постійного
перебування та праці за кордоном. Наголошується на необхідності вивчення проблеми формування та реалізації життєвих стратегій студентської молоді. Визначаються можливі напрями діяльності щодо використання інформації яка характеризує студентів – першокурсників у
навчальній, організаційній, виховній та профорієнтаційної роботі в університеті.
Ключові слова: професійне самовизначення, мотивація вибору ВНЗ, професійний інтерес, чинники вибору спеціальності, спектр
знань та професійних вмінь і навичок, життєві стратегії студентської молоді.
В статье предпринята попытка выяснения основных характеристик студенческого контингента который составляет первый курс университета. К числу таких характеристик традиционно относят мотивацию к получению высшего образования и поступлению именно в НТУ «ХПИ»,
основные мотивы выбора абитуриентами определенной специальности и факторы формирования профессионального интереса, некоторые
подходы к формированию жизненных стратегий на период после окончания учебы в университете, отношение к возможному выезду для
продолжения обучения за рубеж и перспектив остаться там для постоянного проживания и работы за границей. Делается акцент на необходимости исследования проблемы формирования и реализации жизненных стратегий студенческой молодежи. Определяются возможные
направления деятельности по использованию информации о студентах – первокурсниках в учебной, организационной, воспитательной и
профориентационной работе.
Ключевые слова: профессиональное самоопределение, мотивация выбора ВУЗа, профессиональный интерес, факторы выбора специальности, спектр знаний, профессиональных умений и навыков, жизненные стратегии студенческой молодежи.
The article attempts to clarify the main characteristics of the student contingent that makes up the first year of the university. Among such characteristics traditionally include motivation to receive higher education and admission to NTU «KhPI», the main motives for the selection of applicants for
certain specialties and factors of formation of professional interest, some approaches to the formation of life strategies for the period after graduation at
the university, the attitude to a possible exit to continue studying abroad and to stay there for permanent residence and work abroad. The emphasis is
on the need to study the problem of forming and realizing the life strategies of student youth. Possible directions of activity on using information about
first-year students in educational, organizational, educational and career-oriented work are defined.
Keywords: professional self-determination, motivation for choosing a university, professional interest, factors of choice of a specialty, a spectrum of knowledge, professional skills, life strategies of student youth.

Вступ. Процеси реформування освітньої галузі в
Україні, а особливо системи вищої освіти, що активно
відбуваються вимагають дій системного характеру.
Однією з умов успіху такої реформи являється, принаймні повинно являтися, уважне та серйозне ставлення до такої важливої проблеми як формування контингенту вищих навчальних закладів та особливо
контингенту першокурсників. Зміни у правилах прийому до вишів, переформатування процесів
пов’язаних з прийомом на перший курс, проведення
зовнішнього незалежного оцінювання мають як позитивні, так й негативні наслідки. До позитивних слід
відносити певну об’єктивізацію процесів прийому,
його значну технологізацію, зменшення можливостей
для корупційних проявів тощо. Разом з тим, процеси
прийому не набули тієї прозорості до якої прагнули на
початку реформування, можливості корупційних дій з

вузівських прийомних комісій перетекли до структур
на які покладено проведення ЗНО, постійні труднощі
відчуває значна кількість вступників при зіткненні з
нестабільним функціонуванням комп’ютеризованої
системи подання заяв й оформлення відповідних документів, особистість вступника нівельована формалізованим пакетом документів, а вищі навчальні заклади, у своїй більшості, отримують на перший курс не
тих кого відібрали та на кого орієнтувалися за наслідками профорієнтаційної роботи, а тих хто пройшов
знеособлюючу процедуру перевірки наданих документів та за результатами зважених показників, без врахування специфіки спеціальностей або профілю ВНЗ
був рекомендований до зарахування.
Цілком зрозуміло, що при такому стані справ
університет має працювати з тим контингентом який
вже наявним та який залишився на момент видання
© В. В. Бурега, 2017
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наказів про зарахування. У такому випадку, виправданим та інколи вимушеним, має визнаватися інтерес
вишу до тих хто став володарем студентського квитка.
Тут у нагоді стає дослідження контингенту першого
курсу за визначеним набором індикаторів. В НТУ
ХПІ” на перше місце, в останні роки, ставиться виявлення мотивованості до навчання у конкретному ВНЗ,
мотивів вибору спеціальності, мотивованості до навчальної діяльності та певних показників які дозволяють, хоча б приблизно, орієнтуватися у життєвих
пріоритетах молодих людей, що стали студентами. На
отримання такої інформації й спрямовується робота в
процесі щорічних досліджень за програмою «Абітурієнт – ХХХХ року». Актуальність та значущість такої
інформації для організації роботи в університеті –
безперечна. Саме це й визначає ступінь актуальності
даного дослідження
Аналіз досліджень та літературних джерел.
У якості методологічних засад проведеного дослідження та орієнтирів для вибору методичного арсеналу використовувалися наукові доробки, як класиків
соціологічної науки (О. Конта, Г. Спенсера, М. Вебера, Е. Дюркгейма), так і напрацювань сучасних сучасних науковців (Т. Адам’янц, В. Астахової, В. Бакірова,
О. Балакіревої, М. Вандишева, Є. Головахи, Г. Дворецької, О. Лобової, Л. Сокурянської, Л. Сохань,
Н. Скок, В. Чепак).
З врахуванням складності та багаторівневості досліджень пов’язаних із вивченням мотивації та життєвих стратегій молодих людей залучалися до аналізу
наукові доробки психологів, педагогів і філософів.
Так, особистісний підхід реалізовувався на засадах
теоретичних положень Б. Ананьєва, С. Рубінштейна,
К. Альбуханової-Славської,
психолого-педагогічні
аспекти розглядалися з врахуванням робот виконаних
М. Баришевським, А. Боднар, Н. Макаренко, С. Ісаєнко, Є. Клімовим, С. Овсяннікової, М. Пряжніковим,
А. Русановим та іншими).
Констатуючи значну кількість наукових робот у
визначеному нами напрямку, слід звернути увагу на
динаміку певних особистісних характеристик молодих
людей, що стоять перед вибором шляхів життєвої та
професійної самореалізації. Така динаміка обумовлена
суттєвими змінами у всіх сферах життя українського
суспільства (політичній, соціально-культурній та економічній), у змісті життєвих орієнтацій в контексті
перебігу процесів особистісної та професійної самореалізації.
Тоді стає можливим сподіватися, що системний
моніторинг або послідовні та планові спостереження
за змінами у мотиваційній сфері сучасних молодих
людей, що стають студентами вищих навчальних закладів, може виконати роль того первинного матеріалу аналіз якого може бути певною підставою для нових теоретичних висновків або для визначення стратегії та тактики освітньої, виховної роботи й заходів з
професійної орієнтації.
Метою даної статті має стати аналіз результатів
отриманих в процесі опитування першокурсників
НТУ «ХПІ» за програмою дослідження «Абітурієнт –
2017» та на основі отриманих результатів, пошук
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можливостей для забезпечення ефективності навчальної й виховної роботи з майбутніми фахівцями за усіма професійними спрямуваннями за якими відбувається підготовка в нашому університеті.
Матеріали і результати дослідження. Карлу
Марксу приписують вислів у якому він наголошував:
що б діяти з певними шансами на успіх, слід чітко
уявляти собі матеріал з яким доведеться працювати.
Практика роботи ВНЗ повністю відтворює таку логіку.
Від того, який першокурсник прийде до вишу залежатиме специфіка планування і проведення змістовноорганізаційних заходів. Наскільки новички є мотивованими до навчання, чи являється бажаною спеціальність за якою вони будуть вчитися, як вони бачать
своє майбутнє та на які види діяльності й у якій мірі
вони орієнтовані? Саме на такі питання в НТУ «ХПІ»
вже протягом 16 років шукають відповіді за результатами щорічного соціологічного опитування «Абітурієнт – ХХХХ року», яке проводиться лабораторією
прикладних соціологічних досліджень кафедри соціології та політології. Отримані результати аналізуються, доводяться до зацікавлених факультетів і кафедр, а
керівництво університету використовує такі дані для
формування планів організаційної, виховної та профорієнтаційної роботи.
Таке питання турбувало й турбує розробників
нових освітніх програм та учбових планів в університеті протягом останніх трьох років після прийняття
нового Закону України «Про вищу школу», коли було
розпочато активну роботу з імплементації основних
положень цього важливого нормативного акту. У
зв’язку з тим, що чинні правила прийому на перший
курс практично усувають університети від відбору
претендентів на студентські квитки та вирішення питання кому з абітурієнтів вони дістаються, для вишів
стає очевидною ситуація коли вони отримують списки
рекомендованих, що за деякими відхиленнями, у своїй
більшості стають зарахованими. За таких умов, відповідь на питання хто ж прийшов до вишу, а не тільки за
якими результатами вступних випробувань він зарахований, постає перед факультетами і кафедрами,
особливо перед кафедрами випусковими.
Так, у 2017 році до опитування першокусників
залучалося 33 % (від генеральної сукупності) зарахованих на навчання першокурсників, тобто вибірку
складало N = 576 осіб. Така вибірка може вважатися
достатньо репрезентативною для ситуації 2017 року.
Опитуванням охоплювалося майже 30 % від кількості
зарахованих на бюджетну форму навчання та 37,3 %
від загальної кількості студентів зарахованих для навчання за контрактом. Організатори опитування намагалися провести його серед представників усіх напрямів професійної підготовки.
Загальні характеристики контингенту першокурсників наступні. Серед них 49,1 % складають юнаки та
50,9 % дівчата. Повну середню освіту мають 95,2 %, а
4,3 % середню спеціальну освіту. З них 6,4 % отримали за результатами навчання в школи медалі або дипломи з відзнакою після завершення навчання у відповідних закладах освіти. 13,5 % теперішніх першокурсників раніше навчалися переважно на «відмінно»,
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72,8 % мали добрі показники успішності та тільки
7,3 % навчалися на «задовільно».
Матеріальне становище родин першокурсників
можна охарактеризувати наступним чином. 3,6 %
першокурсників вказали на те, що в їх сім’ях грошей
бракує навіть на найнеобхідніше. Серед тих у кого
грошей вистачає на продукти харчування, але купівля
речей викликає фінансові ускладнення – 14,6 %, а
44,8 % відповіли, що грошей в родині, в цілому, вистачає але для придбання товарів тривалого користування гроші необхідно відкладати. Забезпеченими
вважають себе 32,8 % опитаних, проте їх сім’ям складно придбати такі дорогі речі як автомобіль чи квартиру тощо. Тільки 4,2 % першокурсників мають можливість у своїй родині купувати практично все.
За місцем проживання першокурсники розподіляються на чотири групи: 45,1 % – це жителі обласних
центрів, 26 % – мешкали до навчання з районних
центрів, 19 % – приїхали з селищ міського типу та
9,9 % – раніше проживали у селі.
Значною мірою від самих вступників залежало
місце де вони прагнули навчатися. Так першу пріоритетність для НТУ «ХПІ» визначали 58,1 % абітурієнтів, другу – 16,1 %, третю – 9,0 %, четверту – 5,0 % та
п’яту – 3,8%, а шосту – дев’яту пріоритетності характеризували показники у діапазоні від 0,7 % до 1,7 %.
Цілком зрозуміло, що головний внесок у формування
контингенту першокурсників зроблено тими абітурієнтами, які називали вибір НТУ «ХПІ» в межах першої – третьої пріоритетності. Але при загальному обсязі прийому на перший курс за денною формою навчання у 1742 особи справедливим може бути й значно поважніше відношення до тих абітурієнтів які визначали для НТУ «ХПІ» вибір за четвертою –
дев’ятою позицією, оскільки це загалом – 16,4 %

(285 осіб) від загального прийому. Скоріш за все, до
цього загалу студентів слід відносити саме тих хто ще
не визначився чим хоче займатися у відповідь на питання чому вирішив отримати вищу освіту – 10 % та
визнання того факту, що до них мають бути долучені
ті хто в інші ВНЗ не поступив – 7,5 % (у зв’язку з конкурсною ситуацією).
Щодо мотивації для отримання вищої освіти у
першокурсників, слід зазначити, що найбільші показники у відсотках мали відповіді: 69,1 % – обрали відповідь про можливість краще влаштуватися у житті та на
можливість підвищити свій інтелектуальний та культурний рівень вказали – 48,3 %. Вважають, що майбутня
робота вимагає вищої освіти – 38,4 % а відповідь, що
це бажання придбати цікаву та творчу професію обрали 31,8 %. На необхідність мати диплом про вищу освіту вказують 25,2 % опитуваних. Інші відповіді свідчили
про недостатню сформованість саме такої мотивації.
Вибір абітурієнтами конкретного вишу, а саме
НТУ «ХПІ» мотивований достатньо серйозно та може
бути представлений наступним спектром відповідей.
Заслуговує на увагу те, що визначальними чинниками
вибору стали: високий міжнародний рейтинг університету – 47,9 %, а на можливість працевлаштування
після закінчення НТУ «ХПІ» за кордоном вказали
35,9 %. Приблизно однаковий рівень мають такі відповіді як вибір вишу за рекомендацією родичів та друзів – 30,9 % і високий професійний рівень викладацького складу – 30,4 %. У 23,8 % відповідей вказується,
що вибір університету обумовлювався тим, що тільки
тут є необхідна спеціальність та прийнятний рівень
сплати за навчання привабив 23,8% вступників. Виявляється, що достатньо значущим для вибору конкретного вишу чинником являється також його зручне
місцеположення – 18,4 % (рис. 1).
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Рисунок 1 – Розподіл відповідей на питання «Що вплинуло на Ваше рішення поступати до НТУ «ХПІ»?» (у %)
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Якщо проаналізувати відповіді на питання «Що
вплинуло на рішення поступати до НТУ «ХПІ»?» у
порівнянні з минулими роками, то виявляється, що
високий міжнародний рейтинг нашого університету як
визначальний чинник вибору являється стабільним.
Отже у 2013-2014 р.р. він мав 2-й ранг, а починаючи з
2015 він щорічно отримує 1-й ранг. Такий мотив як
можливість стажування та праці за кордоном отримав
2-й ранг тільки у 2017 році, у 2013 та 2016 роках йому
присвоювався 3-й ранг та у 2014-2015 р.р. – 4-й. Вибір
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НТУ «ХПІ» на підставі того, що саме в ньому є бажана спеціальність останні три роки втратив свою значущість. Якщо у 2013-2014 роках ранг у такого мотиву був – 1-й, то у 2015-2017 роках йому присвоюється
тільки 5-й ранг. Суттєво збільшилися показники для
такого мотиву як рекомендації родичів та друзів. З
п’ятої позиції у рейтингу в 2013-2014 роках він збільшився до другої у 2015-2016 р.р. та продемонстрував
незначний відкат на третю позицію у ранговій шкалі в
2017 році (табл. 1).

Таблиця 1 – Динаміка мотивації вступу абітурієнтів до НТУ «ХПІ» (2013-2017 р.р.)

39,5
57,1
11,8
40,8
8,6
21,5
34,0
22,0
9,4

Найбільший вплив на вибір спеціальності, як відзначили опитувані, має інтерес до неї – 74 %, а також
її престижність – 45,5 %. Можливості до професійного
зростання за конкретною спеціальністю, як мотив відмітили 34,5 %. Вибір спеціальності також зумовлює й
те, що за нею можна продовжити навчання за кордоном – 22,9 %, на зацікавленість навчальними предметами, що складають основу професійного навчання
вказали 20%, а також використання сучасних інформаційних технологій у процесі підготовки майбутніх
фахівців зробили привабливою спеціальність для 17,4 %.
Для більшості абітурієнтів характерним є те, що інтерес до обраної спеціальності виявився незадовго до
вступу – 66,8 %. Цікавим слід назвати спектр мотивів,
що спряли також вибору даної спеціальності: 40,1 % –
престижність професії, 35,2 % рівень оплати праці
таких фахівців. Важливо, що 27,1 % першокурсників
вказали, що обрана спеціальність дозволить їм реалізовувати власні здібності. При цьому на те, що вони
мають для цього необхідні здібності наголосили
78,8 %. Це достатньо оптимістичні самооцінки але
дійсний стан речей виявиться, як найменше, з початком циклу професійного навчання.
Слід акцентувати увагу й на такому факті, як те,
що 33,7 % опитаних зазначили що саме обрана спеціальність відкриває можливості працевлаштування за
кордоном. Цей показник практично співпадає з раніше
наведеною відповіддю про такий же мотив вибору
конкретного вишу. Тобто конкретний ВНЗ обирається
тому, що в ньому у наявності спеціальність за якою
значно більше можливостей для працевлаштування за
межами України. Разом з тим, нажаль, всього 4,2 %
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вчорашніх абітурієнтів називають однією з причин
вибору даної спеціальності – сімейні традиції. Проте,
провідний вплив при в виборі спеціальності для
60,2 % мала власна позиція та для 28,8 % – визначальними стали поради батьків та членів родини (рис. 2).
Окрім того, слід вказати на достатньо невеликі
показники впливовості заходів з профорієнтації, що
проводяться випусковими кафедрами університету –
3,6 % та інформації, що була отримана на «Дні відкритих дверей» – 7,6 %. На вплив таких форм профорієнтаційної роботи як загальна рекламна кампанія, що
проводиться університетом вказують – 12,7 % та на те,
що інформація, яка була отримана на сайті випускової
кафедри вплинула на вибір спеціальності зазначили –
15,6 %. Мабуть це може бути підставою для висновку
про посилення саме таких форм роботи за рахунок
розміщення на сайті університету та відповідних кафедр такої інформації, що була б доступною та привабливою для абітурієнтів, з меншим ступенем формалізованості, презентована з урахуванням сучасних
інтерактивних презентаційних технологій тощо.
Першокурсники, на момент опитування (жовтень
2017 року) вже мали певні уявлення про те які знання,
вміння та навички вони планують отримати та сформувати у себе в процесі навчання. Так, безсумнівним
лідером виявилися знання за спеціальністю – 64,8 %.
Знання з соціально-гуманітарних дисциплін отримали
несподівано високий показник – 30,4 %, а знання
необхідні для створення власного бізнесу приваблюють 27,8 % опитаних. Не зважаючи на те, що серед
першокурсників 86,3 % раніше навчалися тільки на
відмінно та добре й були орієнтовані на наполегливе
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навчання, тільки 20,7 % опитаних будуть прагнути,
насамперед, отримати базові знання з усіх навчальних
дисциплін. Близькими можуть вважатися показники
орієнтованості на пріоритетність отримання знань з
фундаментальних дисциплін – 10,1 % та 9,9 % цікавлять економічні дисципліни. Також вказувалися такі
варіанти відповідей, які розкривають прагнення студентів першого курсу займатися в процесі навчання
наукою що б потім поступати в аспірантуру. А займатися громадською діяльністю в університеті планують
5,9 % опитаних. Цілком можливо, що саме вони складатимуть основу студентського активу, прийматимуть участь у роботі органів студентського самоврядування, студентської профспілки, різного роду
громадських організацій та партій тощо. Може викликати питання значний відсоток опитаних першокурс-

ників, шо визначили своє зацікавлення у вивченні соціально-гуманітарних дисциплін. Тим більше, що у
порівнянні з минулими роками показники рейтингів
для цієї позиції в опитуванні були значно менші. Так у
2014-2015 роках ця позиція мала 4-й ранг, а у 2016
році – він був 6-м. Стабільно, перше місце віддається
знанням саме зі своєї спеціальності, а знанням необхідним для створення власного бізнесу протягом 20142016 років віддавалося друге місце. Базові знання з
усіх дисциплін протягом 2014-2016 років мали третє
місце та тільки у 2017 році знизили показник до четвертого рангу. Стабільність демонструють показники
рейтингів відповідей про прагнення до занять наукою – 7 місце протягом 2014-2017 років та восьме рангове місце для відповіді про прагнення займатися
наукою (за цей же період).
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Рисунок 2 – Розподіл відповідей на питання «Що впливало на Ваш вибір спеціальності?» (у %)
Життєві стратегії студентів-першокурсників, нажаль, у меншому ступеню пов’язуються з вище аналізованими прагненнями у навчанні. Так, певний зв’язок
можна констатувати тільки для 41,5 % відповідей про
те, що вони хотіли б після закінчення університету
стати знавцями своєї справи. З цим же, як ми можемо
вважати, пов’язуються 34,2 % відповідей, що демонструють бажання бути затребуваними на ринку праці.
Достатньо близькими за значенням виявляються відповіді про бажання отримувати знання необхідні для
створення власного бізнесу з вказанням на те, що це
входить у життєві плани для 26,9 % опитаних.
Побажання працювати там, де добре сплачують за
роботу висловлюють 14,4 % з тих хто відповідав на це
запитання. Більш загальні уявлення про свої плани на
період після завершення навчання висловлюють як
бажання знайти себе – 12,8 % та створити сім’ю –
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11,6 %. Значно менше тих хто збирається займатися
науковою діяльністю та громадською діяльністю, відповідно 2,6 % та 2,3 %.
Також бажають бути затребуваними та виїхати на
роботу або навчання за кордон – 35,2 %. Тобто більше
ніж третина тих хто став студентами НТУ «ХПІ» – одного з найвідоміших та визнаних університетів України
розглядають його як трамплін для стрибка у закордонне
життя. Це їх право. Та чи слід їх за це засуджувати?
Відповідь на це питання мали б дати спеціальні дослідження студентства та української молоді в цілому.
Розпочинати, мабуть, слід з вузівського, міського та
регіонального рівнів, а завершити масштабним національним дослідженням. Як що це не зробити найближчим часом – державна молодіжна, освітня та в цілому
соціальна політика держави може втратити всякий сенс
бо не зможе враховувати дані про реальний стан речей.
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Проте, сьогодні, на пряме запитання «Якщо у Вас
з’явиться можливість виїхати за кордон, що Ви оберете?» – 42,2 % відповіли, що поїдуть туди вчитися та
спробують там залишитися. Практично удвічі менше
тих хто обрав відповідь, що поїде за кордон працювати та також там залишиться – 22,7 %. Цілком можливо, що 13,7 % респондентів, які вважають за необхідне
виїхати за кордон, бо треба шукати кращі умови, також планували б залишити України назавжди. Якщо
скласти ці показники, то виявляється, що занепокоєння
майбутнім України, навіть на такому на прикладі даних про опитаних першокурсників не пусте, а має певне та достатньо серйозне підґрунтя.
Близько п’ятої частини (20,1 %) опитаних планували б поїхати вчитися та хотіли б повернутися.

свій варіант

Також 12,8 % передбачають можливість поїхати для
навчання за програмами «подвійних дипломів», а поїхати, що б підзаробити але потім повернутися планують 10,2 % опитаних. Відмовляються від можливості
виїзду за кордон тимчасово або назавжди 6,1 %. Причини відмови: ні у якому випадку не поїду – 3,1%, не
поїду за сімейними обставинами – 1,4 %, не поїду, бо
не знаю іноземної мови – 1,6 % (рис. 3).
Якщо визнавати, що такі показники певною мірою можуть відображати життєві стратегії студентської молоді, як більш освіченої та активної у життєвому плані, то слід чекати як найшвидше системних
кроків з боку держави, бо через деякий час ситуація
може стати не контрольованою та нести реальну
загрозу усьому нашому суспільству.
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Рисунок 3 – Розподіл відповідей на питання «Як що у Вас з’явиться можливість виїхати за кордон, що Ви оберете?» (у %)
Висновок. Наведені дані дають певне уявлення
про характеристики молодих людей, що обрали собі
для навчання НТУ «ХПІ» та були зараховані на перший
курс. Без сумніву, через якийсь час їх погляди почнуть
змінюватися у деталях але не принципово. Саме тому
наведені дані можуть бути використані для підбору
активу, організації виховної роботи (як складової загального напрямку організаційної діяльності), насамперед орієнтованої на виховання та розвиток патріотичних почуттів, громадянської свідомості та бажання
приймати активну участь у суспільному житті. В контексті організації навчальної роботи використання
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таких даних може відбутися в процесі формування
вибіркової частини навчальних планів, як на бакалаврському, так і на магістерському рівнях підготовки
фахівців. Випускові кафедри могли б більш чітко орієнтуватися в процесі визначення змістовної складової
професійної підготовки, виборі спектру дисциплін, що
забезпечують фундаментальну підготовку та уточнення спектру навчальних предметів які створюють основу гуманітарної освіти. Цілком зрозуміло, що така багаторівнева та складна діяльність буде вимагати координаційних зусиль з боку керівництва університету, навчально-наукових інститутів та факультетів.
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УДК 316:331.5-053.81(477)(045)
А. О. САДОВСЬКА
ТЕОРЕТИЧНА МОДЕЛЬ РИНКУ ПРАЦІ МОЛОДИХ ІНЖЕНЕРІВ НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ
СОЦІАЛЬНОГО ПОЛЯ П. БУРДЬЄ
Запропоновано підхід, заснований на теорії сучасного французького соціолога П. Бурдьє. Ринок праці в цілому і ринок праці молодих інженерів, зокрема, розглядається як специфічне соціальне поле або соціальний підпростір, де відбуваються певні взаємодії, транзакції, рух трудових ресурсів і фінансового капіталу. Використовуються, традиційні для підходу П. Бурдьє, поняття «агенти поля», «практики», «конфлікт», «боротьба за капітал» тощо. Таким чином, ринок праці відповідно до методології Бурдьє постає не тільки як мережа економічних або
соціальних відносин, а, передусім, як певного роду набір практик, властивих тим або іншим соціальним групам.
Ключові слова: габітус, молоді інженери, ринок праці, суспільство, теорія соціального поля.
Предложен подход, основанный на теории современного французского социолога П. Бурдье. Рынок труда в целом и рынок труда молодых
инженеров, в частности, рассматривается как специфическое социальное поле или социальный подпространство, где происходят определенные взаимодействия, транзакции, движение трудовых ресурсов и финансового капитала. Используются, традиционные для подхода
П. Бурдье, понятие «агенты поля», «практики», «конфликт», «борьба за капитал» и др. Таким образом, рынок труда в соответствии с методологией Бурдье предстает не только как сеть экономических или социальных отношений, а прежде всего как своего рода набор практик,
присущих тем или иным социальным группам.
Ключевые слова: габитус, молодые инженеры, рынок труда, общество, теория социального поля.
The proposed approach is based on the theory of modern French sociologist P. Bourdieu. The labor market in general and the labor market of young
engineers, in particular, are considered as a specific social field or social subspace, where certain interactions, transactions, movement of labor and
financial capital occur. Used, traditional for the approach of P. Bourdieu, the concept of "agents of the field", "practice", "conflict", "struggle for
capital" etc. Thus, the labor market in accordance with the methodology of Bourdieu appears not only as a network of economic or social relations,
© А. О. Садовська, 2017
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but, above all, as a kind of set of practices that are specific to one or another social group. It should be noted that this approach is not completely new.
In conceptual terms, it was observed already in the early twentieth century in the works of P. Sorokin and G. Simmel. The German sociologist considered the society not only as a subjective entity (form I), but also as a certain objective scheme. In the second sense, society turns into a stable, structured space, which absorbs all positions. His simplistic model can be a bureaucracy that dissipated in their posts, like a sparrow on a tree, with each
branch - "position".
Keywords: habitus, young engineers, labor market, society, theory of social field.

Вступ. Сучасна соціологія є мультипарадигмальною. Сучасні провідні теоретики саме на цьому міркуванні намагаються будувати власні теорії соціального.
На наш погляд, для теоретичної інтерпретації ринку
праці (в межах соціологічного знання) вельми перспективною є теорія соціального поля, яка інтегрує практично усі з перелічених підходів та традицій. Наша
дослідницька модель буде заснована на діяльнісному
підході, який виходить з того, що агенти ринку праці
мають власні стратегії та тактики поведінки. Основою
цього підходу є поняття соціального поля, яке увів у
сучасну соціологію французький вчений П’єр Бурдьє.
Запропонований його вченням діалектичний погляд на
світ, реалізований за допомогою низки логічно
пов’язаних концептів – габітусу, соціального простору, структури, практики, має безліч привабливих сторін. Крім того, він досить ефективно реалізується у
емпіричних дослідженнях.
Треба відзначити, що такий підхід не є абсолютно новим. У концептуальному вигляді він спостерігається вже на початку ХХ століття у роботах П. Сорокіна та Г. Зіммеля. Німецький соціолог розглядав суспільство не тільки як суб’єктивну сутність (форма Я),
але і в якості певної об’єктивної схеми. У другому
значенні суспільство перетворюється на стабільний,
структурований космос, що вбирає у себе усі позиції.
Його спрощеною моделлю може бути чиновництво,
що розсілося на своїх посадах, як горобці на дереві,
причому кожна гілка – «позиція». Зіммель пише, що
суспільство пропонує людям анонімні місця, які можуть бути заповненні індивідами відповідно до їх
внутрішнього «поклику», кваліфікації. Для кожної
особистості у суспільстві є позиція та вид діяльності,
до яких вона має покликання, а також культурний імператив: шукати їх, доки не знайдеш [5, с. 111-114].
П. Сорокін розглядав категорію соціального простору як базисне поняття для побудови теорій соціальної мобільності та соціальної стратифікації. Це поняття він чітко розмежував з категорією геометричного простору, хоча користувався відомими природничими, математичними термінами для утворення соціологічних аналогів. Він формує поняття «точка простору», «низ», «верх», «дистанція», «рух у просторі»,
«координати простору», «вертикальні та горизонтальні параметри» у соціологічні категорії, наповнює їх
соціальним змістом. Устрій соціального простору за
Сорокіним виглядає так:
1) об’єктивно існує система соціальних позицій
(умовні точки простору), вона виникає відповідно до
процесу диференціації суспільства за ознаками статі,
віку, професії, багатства, національної та етнічної
належності тощо;
2) кожній позиції відповідає соціальна група,
прошарок, страта (Сорокін розглядав також диференціацію всередині групи), і навпаки – людина, що є
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членом групи, автоматично посідає відповідну позицію, а якщо група складна, організована, то позиція
уточнюється відповідно до структури групи;
3) позиція, яку займає особа у соціальному просторі, визначається належністю не тільки до групи, але
й співвідношенням груп у суспільстві (вертикальні
або горизонтальні зв’язки), яке у свою чергу зумовлене соціокультурними чинниками даної епохи;
4) людина може рухатися у соціальному просторі, для цього вона повинна змінити свою групову належність, долучитися до нової групи, або «піднятися»
всередині своєї групи [7, с. 297-307]. Ця теорія на загал відображала статичний аспект дослідження суспільства та була «занадто об’єктивною», тобто не враховувала суб’єктивне, ціннісне, психологічне ставлення людини до свого місця у суспільстві та феномен
діяльності – агентність соціального простору.
Отже, теорія соціального поля була кроком вперед
від статичної моделі соціального простору до розуміння
соціального як заснованого на діяльності агентів. Перевага поняття поля також в тому, що воно може обмежити певний фрагмент соціального, наприклад, «ринок
праці», перетворивши його на предмет соціологічного
дослідження. Саме це ми намагаємося використати як
підставу для побудови теоретичної моделі ринку праці.
Але попередньо розглянемо кілька важливих положень
теорії соціального поля в інтерпретації П. Бурдьє.
Подвійність соціального простору, його одночасна представленість як у «суто» соціальному, так і у фізичному розумінні, згідно уявлень французького соціолога, припускає подвійність структур, що організують
соціальний універсум. Соціальні структури існують
одночасно і як реальність, що наявна завдяки розподілу
матеріальних ресурсів та засобів привласнення престижних соціальних благ і цінностей; і як реальність,
яка існує в уяві, у схемах мислення та поведінці. Суспільство, як «реальність першого порядку» розуміється
з точки зору соціальної фізики як зовнішня об’єктивна
структура вузли якої можна спостерігати, виміряти,
«картографувати». Суб’єктивна ж точка зору на суспільство як на «реальність другого порядку» припускає,
що соціальний світ є контингентним і тривалим під час
діяльності уповноважених соціальних агентів, які безупинно конструюють соціальний світ через практичну
організацію повсякденного життя [4, с. 86-87].
Вираженням подвійності соціальних структур є
розрізнення позицій і диспозицій соціального простору; і це стає важливим аспектом теорії П. Бурдьє.
Позиції віддзеркалюють реальний стан індивіда у
соціальному просторі, а диспозиції – його думки про
своє положення, а також тактики поведінки, мислення
та оцінювання. Звичайно, вони можуть не збігатися та,
окрім того, суперечити між собою, що у підсумку визначає ступінь задоволеності індивіда своєю позицією.
Сукупність позицій свідчить про об’єктивну картину
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соціального простору, тоді як сукупність диспозицій
характеризує суб’єктивний його бік. Це є важливим
концептом для розуміння психологічного стану людей, які потрапляють на ринок праці і вимушені позиціонувати себе як пошукувача.
Ми будемо намагатися інтерпретувати дії випускників ВНЗ на ринку праці як специфічні практики.
Згідно П.Бурдє, практики які заповнюють простір між
індивідами, не є ні синонімом раціонального вибору
інституціоналізованих можливостей (у термінології
Т. Парсонса), ні синонімом суб’єктивної волі індивіда
(у ліберальних теоріях). Практика за Бурдьє – це скоріше неусвідомлена, аніж усвідомлена поведінка індивіду, який підпорядковується правилам, інтерналізованим «із зовнішнього середовища у процесі активної
взаємодії з нею» [3, с. 95].
У цьому зв’язку значущою для побудови соціального простору на основі розбіжностей стає концепція габітусу. Визначаючи габітус як «втілюване у поведінці, мові, ході, смаках людини минуле (його класу, середовища, родини), П. Бурдьє зазначає, що в той
самий час габітус формує майбутнє агенту на підставі
«суб’єктивної оцінки об’єктивних ймовірностей», узгодження бажаного та можливого – того, на що можна
розраховувати. Габітус найбільше повно відображає
ту сукупність ознак, що властива конкретній соціальній спільноті. Аналіз змін, що спостерігаються на ринку праці, стає найбільш зручним саме через поняття
«габітус», тому що воно гармонічно втілює у собі можливості дослідження соціальних та індивідуальних
ознак учасників ринку праці. Визначаючи габітус як
«систему диспозицій, яка породжує та структурує
практику агентів, їхню свідомість», П. Бурдьє наділяє
його функціями матриці сприйняття, постановки цілей, вирішення завдань, дій. У габітусі відповідно втілено способи оцінювання та мислення, естетичний
смак, манеру поведінки та мови, характерний стиль та
спосіб життя, які відрізняють представника одного
класу, професії, національності від інших. Габітус дозволяє агентові спонтанно орієнтуватися у соціальному просторі та адекватно реагувати на події та ситуації. У такому розумінні габітус забезпечує «активну
присутність минулого досвіду», що представлено у
кожному організмі у формі схем сприйняття, мислення та дії, вірнішим способом, ніж всі формальні правила та норми, що пропонує суспільство, дає гарантію
збереження та постійності практик у часі [1, с. 60].
Подібність умов існування призводить до формування схожого габітуса, який П. Бурдьє називає «гомологічним». Тому індивіди, що формувалися та виховувалися за подібних умов, мають спільні «манери»
поведінки. Однак ця подібність обмежена, «…кожна
індивідуальна система – це структурний варіант інших, що виражає своєрідність траєкторії та положення
у класі» [2, с. 90]. Подібність соціальних позицій зумовлює подібність диспозицій, але ця подібність ніколи не буде повною та остаточною, оскільки неможливо знайти двох позицій, які були б абсолютно однаковими, тобто збігалися б у соціальному просторі та
часі. Проте «гомологічність» габітуса стає підставою
утворення групових та класових спільнот, для яких він
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виступає структурною ознакою. Саме це визначає
найбільшу популярність низки професій та способів
занять на ринку праці, навіть незважаючи на низький
попит. Отже, за габітусом можна розпізнати (діагностувати) особистість, що може стати у нагоді практикам з центрів зайнятості або роботодавцям [2, с. 91].
Центральним поняттям у теорії Бурдьє, яке ми
будемо використовувати для інтерпретації ринку праці молодих спеціалістів, є категорія соціального поля.
Соціальний простір, як зазначає дослідник, – композиція низки полів; агент може займати позиції одночасно у декількох з них. Поле, як свідчить Бурдьє – це
специфічна система об’єктивних зв’язків між різними
позиціями, які перебувають в альянсі або у конфлікті,
у конкуренції або кооперації, зумовленими соціально,
та, значною мірою, не залежними від фізичного існування індивідів, які ці позиції обіймають. Структура
поля – це стан співвідношення сил між агентами або
інститутами, що беруть участь у боротьбі, розподілу
специфічного капіталу, який є результатом попередньої боротьби, та скеровує наступні стратегії. Ця
структура, на якій ґрунтуються стратегії, що спрямовані на її трансформацію, сама постійно залучається
до гри. Щодо сприйняття соціального світу символічна боротьба може приймати різні форми. З
об’єктивної сторони, вона може проявлятися через дії
уявлення, індивідуальні, колективні, які спрямовані на
те, щоб змусити побачити та оцінити певні реалії. На
індивідуальному рівні усі стратегії подання себе як
індивіда призначені маніпулювати собою і особливо
своєю позицією у соціальному просторі.
Таким чином, основна ставка боротьби – збереження або руйнування структури розподілу специфічного символічного капіталу. Символічний капітал – це
економічний або культурний капітал, коли той стає
відомим та визнаним, коли його впізнають по відповідних категоріях сприйняття. Специфічний капітал має
цінність, лише перебуваючи у відношенні з деяким
полем, а отже, у межах цього поля, і лише за певних
умов. Символічний порядок не встановлюється за зразком ринкової вартості через просте механічне складання індивідуальних порядків. З одної сторони, при
виробленні об’єктивної класифікації та ієрархії цінностей, що пропонуються індивідами або групами, усі
судження мають різну вагу; володарі великого символічного капіталу (той, хто визнаний, відомий) здатні
нав’язати свою шкалу цін, найбільш сприятливу для їх
власної продукції. Це відбувається тому, що у нашому
суспільстві вони володіють квазімонополією на інституції, офіційно встановлюють та забезпечують певні
ранги (наприклад ринок праці, система освіти). З іншої сторони, символічний капітал може бути санкціонований, гарантований та встановлений юридично у
результаті офіційної номінації (акт, за яким будь-кому
присуджується певне право або знання як соціально
визнана кваліфікація). Офіційна номінація є одним з
найбільш типових проявів монополії легітимного символічного насильства, яка належить державі або її
офіційним представникам. Тип диплома, наприклад, є
універсально визнаним та гарантованим видом символічного капіталу, що діє на ринку праці [2, с. 120].
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Безперечно, ринок праці є одночасно і полем
конкуренції. До конкурентної боротьби стають не лише пошукувачі роботи, але й працедавці. Цей аспект
знаходить «підтримку» в теорії Бурдьє, яка просякнута ідеями символічної боротьби, боротьби за капітали.
Конкуренція у соціальному полі має не анархічний
характер гоббсівської війни «всі проти всіх», а побудована згідно «правил гри»: вона відповідає певним
традиціям, правилам поведінки, різним релігійним,
етнічним та моральним уявленням про той або інший
стиль поведінки агентів, ту або іншу практику. Саме
вони допомагають уникнути багатьох конфліктів, які
могли б зруйнувати структуру ринку праці.
Поле в рамках теорії Бурдьє, виникає як система
відносин та конкуренції діючий суб’єктів або, за термінологією французького соціолога, «агентів». Агенти
не ізольовані індивіди, а представники певних соціальних груп, що мають спільні габітуси та способи дії
(практики). У рамках поля «ринок праці» можна виділити низку соціальних груп, які можна представити як
сукупності агентів різного роду. Це і наймані працівники, які підрозділяються на декілька груп, і працедавці (підприємці та держава, яка має подвійну роль, бо
виступає не тільки як регулятор на ринку праці, а ще й
як один з основних працедавців), і посередники (як
державні служби зайнятості, так і комерційні рекрутингові агенції, або інтернет-сайти, на яких працедавці та пошукувачі праці розміщують свої резюме).
Агенти у свою чергу є носіями практик. У випадку ринку праці провідними практиками є усталені дії,
за допомогою яких працівники шукають роботу або
підприємство підшукує собі кваліфікованого працівника. Всі ці практики можна згрупувати залежно від
типу агенту. Наприклад, біржа праці запроваджує певний порядок реєстрації найманого працівника, вона
має набір посередницьких процедур, які націлені на
працевлаштування своїх клієнтів.
Отже, зробимо проміжні висновки. Теорія соціального поля є певним чином «комплементарною» для
аналізу та моделювання такого явища як ринок праці.
В термінах П.Бурдье об’єкт і структурні елементи дослідження можна інтерпретувати наступним чином:
1. Ринок праці (ринок праці молодих інженерів) –
специфічний соціальний підпростір або соціальне поле, де умовно кажучи зустрічаються пошукувачі роботи і працедавці. Це поле може не мати однозначної
фізичної локалізації, і в умовах сучасних засобів комунікації набувати віртуального характеру. Поле характеризується динамізмом, мінливістю, коливаннями, що підкоряється загальним економічним трендам,
економічним циклам, воно є чутливим до зовнішніх
чинників, коливань економічної кон’юнктури та структурним змінам у виробничій сфері.
2. Агентами ринку праці є, по-перше, пошукувачі
роботи, які мають власні інтереси, очікування, диспозиції та надії на вигідне працевлаштування, по-друге,
працедавці, які виходять на ринок в разу потреби заповнити вакантні місця, посилити трудовий потенціал
своїх організацій; по-третє, різноманітні державні і
недержавні посередники, що сприяють зустрічі пошукувачів з роботодавцями, переслідуючи власні інте64
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реси; по-четверте, державні контролюючи органи, які
мониторять ринок праці, аби не допускати порушень
трудового законодавства та конституційних прав працюючих. Габітус агентів можна трактувати як диференційні характеристики, що поліпшують або погіршують шанси на отримання бажаної роботи чи потрібного працівника. До таких характеристик можна віднести особисті якості, наявність компетенцій, вміння
себе позиціонувати, «вага» диплому на ринку праці
тощо. А для працедавців – престиж організації, її образ
в очах пошукувачів тощо.
3. Практики, які є типовими для кожного з видів
агентів. Частково ці практики є інституціолізованими
(для корпоративних суб’єктівна кшталт державної
біржи праці, обласного центру зайнятості), частково
хабітулізованими (звичні системи дій як для працедавців, так і для пошукувачів), а також можуть бути інноваційні системи працевлаштування як оригінальні
конструкції та алгоритми дій, що ведуть до кінцевого
успіху. В рамках дослідження нас будуть цікавити
особисті стратегії і тактики пошуку роботи з боку
молодих інженерів.
4. Система відносин, що має доволі конкурентний і, навіть, конфліктний характер. В основі відносин
лежать певні правові і моральні норми, місцеві традиції, які можуть порушуватися, і тоді виникають неінституціональні або нелегальні відносини. Наприклад,
використання неоплачуваної праці, праці неповнолітніх, «нелегалів», навіть, «рабів».
Тепер дамо більш розлогу характеристику ринку
праці молодих спеціалістів, зокрема, випускників ВНЗ
технічного профілю, спираючись на ідеї і термінологію соціального поля.
Науково-навчальною базою, яка формує професійні
знання, навички, світогляд майбутніх спеціалістів є
ВНЗ. Після закінчення навчання. випускники потрапляють на ринок праці, де мають продемонструвати
вже отримані знання та навички потенційним роботодавцям. Чим вищим рівнем конкурентоспроможності
будуть володіти молоді спеціалісти, тим на вищу посаду або кращі умови праці вони можуть претендувати.
Окрім прямих працедавців та випускників ВНЗ,
на ринку праці молодих інженерів також присутні посередники (найчастіше представлені приватними агенствами з найму) та відповідні групи контрагентів. Своєрідним посередником на ринку праці молодих інженерів виступає й Державна служба зайнятості, що за допомогою державних інструментів і механізму впливу
на ринок праці організує процес пошуку роботодавцем
молодих спеціалістів, що хочуть отримати роботу.
Слід зазначити, що ринок праці молодих інженерів має свою специфіку, яка проявляється у постійному коливанні стану економічноїкон’юнктури на ринку
(співвідношення попиту на молодих інженерів зі сторони працедавців до пропозиції, яку складають, власне, молоді інженери). Коливання кон’юнктури можуть
проявлятись у різних формах та циклах: від стагнації
до пожвавлення. Наприклад, пропозиція найчастіше
переважає у певний проміжок часу інженерів після
випуску з ВНЗ. У інші періоди часу, ситуація на ринку
може склатися навпаки.
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Вагомий вплив на формування економічної
кон’юнктури на ринку праці молодих інженерів здійснюють політичні процеси та станрозвитку індустріальної системи. Розвиток економіки, промисловості,
відкриття індустріальних, технологічних парків формує базу для відкриття нових робочих місць для молодих інженерів, і, навпаки, її занепад, відсутність
аюо неефективність державних заходів щодо оновлення, модернізації вітчизняних промислових підприємств, реформування, вдосконалення підходу до
управління, збиткові результати діяльності підприємств національного промислового комплексу, на
яких мають працювати молоді інженери.
Державне замовлення ВНЗ на молодих спеціалістів інженерних спеціальностей також здійснює істотний вплив на формування кон’юнктури на ринку праці. Держава за допомогою виділення білших чи менших за обсягом бюджетних квот може регулювати
кількість молодих фахівців, які з’являться на ринку
праці в певний момент часу та розподілити їх відповідно до професій та галузей діяльності підприємств, які
затребувані саме в цей час.
Сукупність учасників ринку праці молодих інженерів (випускники ВНЗ, працедавці, посередники та
контрагенти), ключові чинники впливу на формування
певного стану ринку (політичні процеси та ринкова
кон’юнктура) та зв’язки між ними систематизовано у
вигляді структурної моделі ринку праці молодих
інженерів.
В залежності від кон’юнктури ринку ті чи інші
професії та компетенції мають певні пріоритети, їх
носії можуть ставити більш амбітні цілі, вибирати
зпоміж пропозицій з боку працедавців.
Така типологія може виглядати так:
1. Топ-група – група яка найзапитуваніша на ринку праці, при пошуку роботи – найенергійніша, спеціалісти у вузьких та найприбутковіших спеціальностях. Мають високий власний запит щодо заробітної
плати та соціальної компоненти, характеру та умов
парці. Мають доступ до інформаційних технологій та
високий рівень соціального капіталу, використовують
різноманітні технології пошуку роботи.
2. Масово запитувана група – група яка має високий рівень запитуваності на ринку праці, мають достатній рівень енергійності, але використовують лише
традиційні методи пошуку роботи (резюме, облік у
службі зайнятості), спеціалісти широких спеціальностей. Запити щодо заробітної плати та умов праці середні, також володіють середнім рівнем соціального
капіталу.
3. Група без обмежень – для цієї групи характерним є середній рівень запитуваності на ринку праці,
високий рівень енергійності при пошуку праці, використовують обмежені технології на ринку праці, через
не дуже високий рівень соціального капіталу. Запити
щодо заробітної плати та умов праці не дуже високі, в
основному це молоді спеціалісти після закінчення
ВНЗ, з вищою освітою та без досвіду праці.
4. Група з окремими обмеженнями (за демографічними ознаками: стать, вік, рівень освіти та кваліфікації) –
низький рівень затребуваності на ринку праці, невисоВісник НТУ «ХПІ». 2017. № 52 (1273)
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кий рівень енергійності при пошуку роботи, низькі запити щодо заробітної плати, відсутність соціального
капіталу, в основному це особи передпенсійного віку,
вагітні та жінки з малими дітьми.
5. Група з системними обмеженнями (за морально-правовими та фізичними ознаками) – найменш затребувана група на ринку праці, найменш енергійна
при пошуку праці. Мають наднизькі запити щодо заробітної плати та соціальної компоненти, характеру та
умов праці. Рівень соціального капіталу нульовий, в
основному це маргінали, колишні в’язні, інваліди та
розумово відсталі особи.
В українському суспільстві діють певні моральні
правила щодо праці, тобто економічно активна особа
працездатного віку повинна мати суб’єктивну орієнтацію на працю та високу енергійність щодо пошуку
праці. Ці суб’єктивні чинники детермінують поведінку на ринку праці. Також існують певні об’єктивні
чинники які детермінують поведінку на ринку праці
(стать, вік, рівень освіти, етнічні ознаки) і суб’єктивні,
через які пошукувачі праці вдаються до диференційованих практик та різних стилів поведінки. За способом
поведінки на ринку праці ми виділяємо: нормальну
поведінку; девіантну поведінку. Таку класифікацію
можна побудувати з використанням відомих типологічних груп Р. Мертона (конформісти, інноватори, ритуалісти, ретристи, бунтарі).
Агентів соціального поля, тобто ринку праці,
можна розподілити таким чином: активні пошукувачі
(висока спрямованість на працю, значна енергійність
її пошуку, тобто типова поведінка); пасивні пошукувачі (девіантна поведінка на ринку праці); «соціальники» (мають найменш високу направленість на працю,
але дуже високу орієнтованість на гроші); «бунтарі»
(потенційно соціально-небезпечна девіантна поведінка); «зневірені» (не мають ні спрямованості на працю,
ні енергійності на її пошук, присутні суттєві обмеження).
Важливу роль на ринку праці відіграє професійна
придатність молодих інженерів.
Професійна придатність агентів соціального поля –
це сукупність знань, умінь і навичок, особистих властивостей, необхідних людині для успішного виконання професійних обов'язків.
Професійна придатність може бути:
– потенційною (ґрунтується на задатках, здібностях, фізичних і психічних властивостях людини);
– реальною (складається поступово в результаті
освоєння людиною нових знань і навичок).
У межах кожної професії в результаті розподілу
праці виділяються спеціальності, пов'язані з виконанням більш вузького кола функцій.
Кваліфікація – це ступінь професійної підготовки,
яка необхідна для виконання даних трудових функцій.
Розрізняють такі види кваліфікацій:
– кваліфікацію роботи – представлена сукупністю
вимог до того, хто повинен виконувати роботу;
– кваліфікацію працівника – представлена сукупністю набутих людиною професійних якостей;
– кваліфікація працівника визначається такими
чинниками, як:
– рівень загальних і спеціальних знань;
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– стаж роботи на даній або аналогічній посаді,
необхідний для оволодіння професією [6, с. 214].
Для керівників мова йде також про рівень організаційних навичок. Конкретний рівень кваліфікації
працівників підприємства визначається за допомогою
тарифно-кваліфікаційних довідників (характеристик).
Кваліфікація присвоюється спеціальною комісією на
основі всебічної перевірки знань і досвіду даного працівника, юридично закріплюється в документах: дипломах, свідоцтвах тощо.
Впровадження інновацій у діяльність підприємств,
розвиток ринкових відносин обумовлюють зміну змісту
і характеру роботи працівників, а також зміни в професійно-кваліфікаційному складі персоналу. Науковотехнічний прогрес обумовлює ліквідацію вузької спеціалізації багатьох професій, потребує збільшення чисельності працівників вищої кваліфікації. Разом з тим, в
сучасних умовах зростає роль спеціальних знань і умінь,
зменшується питома вага операцій, що вимагають важкої фізичної і некваліфікованої праці, підвищується значення творчого підходу до роботи, креативності, самостійності в прийнятті рішень, ініціативності тощо.
У результаті реінжинірингу бізнесу відбувається
зміна характеристик робочого місця. Працівник, як
учасник команди, уже не обмежується знаннями про
проведення окремої операції. Члени однієї команди
поділяють з колегами відповідальність за досягнення
загального результату. Стираються межі між зонами
їхньої відповідальності. Кожен працівник перетворюється в універсального фахівця, який повинен мати більш
широке уявлення про всі роботи, що виконуються для
досягнення результату.
Висновки. Отримані в ході дослідження результати дозволяють запропонувати підхід, заснований
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на теорії сучасного французького соціолога П. Бурдьє. Ринок праці в цілому і ринок праці молодих інженерів, зокрема, розглядається як специфічне соціальне
поле або соціальний підпростір, де відбуваються певні
взаємодії, транзакції, рух трудових ресурсів і фінансового капіталу. Використовуються, традиційні для підходу П. Бурдьє, поняття «агенти поля», «практики»,
«конфлікт», «боротьба за капітал» тощо. Таким чином, ринок праці відповідно до методології Бурдьє
постає не тільки як мережа економічних або соціальних відносин, а, передусім, як певного роду набір
практик, властивих тим або іншим соціальним групам.
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ДУХОВНА
ДУХОВНА КУЛЬТУРА
КУЛЬТУРА
УКРАЇНСЬКОГО
УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
СУСПІЛЬСТВА
УДК 114-026.15:304.4 (477)
В. В. МАЛІКОВ
ВИПІКАННЯ ДОМАШНЬОГО ХЛІБА У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ МІСТІ:
ТРАДИЦІЇ, ТЕХНОЛОГІЇ, СПОЖИВАЦТВО
Cучасні трансформації у матеріальній культурі і харчуванні мешканців міст є різноспрямованими і неоднозначними. У цьому контексті
практика домашнього хлібопечення потребує більшої уваги дослідників. Ця стаття має на меті проаналізувати взаємодію традиційних цінностей та споживацтва та виявити роль домашнього хлібопечення за допомогою кухонних електричних приладів у повсякденному житті
мешканців сучасного українського міста. Кухонна техніка сприяє доступності індивідуального домашнього хлібопечення для містян. Це
впливає на репродуктивну працю, змінюючи її характер і коло залучених до неї суб’єктів. У специфічних умовах урбанізованого життя домашнє хлібопечення є елементом самозабезпечення як однієї з практик етичного споживання. Використання хлібопічок дозволяє відтворювати традиційну для власної культури рецептуру при приготуванні хліба.
Ключові слова: хліб, хлібопечення, традиційна культура, споживацтво, самозабезпечення, гендерні стереотипи, місто, Україна.
Современные трансформации в материальной культуре и питании жителей городов являются разнонаправленными и неоднозначными. Эта
статья имеет целью проанализировать взаимодействие традиционных ценностей и потребительства и выявить роль домашнего хлебопечения
в повседневной жизни жителей современного украинского города. Кухонная техника способствует доступности индивидуального домашнего хлебопечения для горожан. Это влияет на репродуктивную труд, изменяя его характер и круг вовлеченных в него субъектов. В специфических условиях урбанизированной жизни домашнее хлебопечение является элементом самообеспечения как одной из практик этического
потребления. Использование хлебопечек позволяет воспроизводить традиционную для собственной культуры рецептуру при приготовлении
хлеба.
Ключевые слова: хлеб, хлебопечение, традиционная культура, потребительство, самообеспечение, гендерные стереотипы, город,
Украина.
Contemporary transformations in the material culture and nutrition of urban residents are divergent and ambiguous. In this context, home bread baking
practices require more attention from researchers. This paper aims to analyse the interaction of traditional values and consumerism and to identify the
role of home bread baking with the help of kitchen electrical appliances in the everyday life of the inhabitants of the modern Ukrainian city. Kitchen
appliances help to make the individual home-baked bread available to them. This also affects the reproductive labour, changing its character and range
of subjects involved in it. Home-baked bread is an element of self-provisioning as one of the practices of ethical consumption in the specific conditions
of urban living. The use of bread making machine allows reproducing the traditional recipes of your own national culture in bread baking.
Keywords: bread, bread baking, traditional culture, consumerism, self-provisioning, gender stereotypes, city, Ukraine.

Вступ. Хліб у найрізноманітніших аспектах матеріальної та духовної культури українців можна вважати однією з найбільш досліджених тем вітчизняної
етнологічної науки. Навіть простий перелік дослідників і дослідниць та короткий виклад вивчених ними
питань щодо хліба міг зайняти обсяг більший за цю
статтю. Та серед усього спектра досліджень порівняно
мало звертаються до проблеми трансформацій практик
домашнього хлібопечення мешканців сучасних українських міст в умовах розвитку нових технологій і застосування побутової техніки. Звертаючись до міських
реалій, вчені здебільшого констатують втрату узвичаєного самостійного випікання хліба зокрема для традиційного обряду весілля на користь купівлі готового чи
замовлення у пекарні, а також суттєве збіднення різноманіття обрядових хлібів [3, с. 18]. Поряд з тим, трансформації, які відбуваються у сфері сучасної матеріальної культури і, зокрема, харчування, є значно більш
різноманітними і неоднозначними, а тому потребують

уваги сучасних дослідників міського побуту.
Обґрунтовуючи актуальність дослідження
практик домашнього хлібопечення у сучасному українському місті, автор вважає доречним звернутися до
думок французького етнолога Крістіана Бромберже.
Він наголошує на необхідності освоєння нових напрямів та об’єктів дослідження в етнології та стверджує,
що «залишаючись поза встановленим бар’єром, ігноруючи нові форми суспільних та політичних відносин
або осередки сучасних колективів, екзотична етнологія ризикує перетворитися на археологію» [4, c. 24].
Серед таких нових об’єктів і напрямів дослідження
виокремлення технологій споживання (зокрема, у тому, що стосується житла, пошиття одягу, кухні) може
видатися доволі звичним і популярним, таким, що
нічим принципово не відрізняється від низки досліджень традиційної культури у ХІХ столітті. Але починаючи з 1990-х років французькі вчені, враховуючи
семантичний зсув, якого зазнав термін «споживання»,
© В. В. Маліков, 2017
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вивчають різні способи використання продукції серійного виробництва [4, с. 15]. У сучасності проблема
розширення об’єктів і предметів дослідження в етнології / антропології залишається актуальним завданням,
про що свідчить, зокрема стаття Домініка Бойера [17],
присвячена осмисленню ролі електрики й електричних мереж у гуманітарних науках і повсякденному
житті сучасної людини.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Беручи до уваги серед значного кола наукової літератури
саме ту, що безпосередньо стосується домашнього
хлібопечення у сучасності, варто виділити праці Андрія
Зюбровського. Дослідник детально вивчає різні етапи
приготування хліба в українських селах у ХІХ – на
початку ХХІ століть, технологічні процеси, прийоми і
методи, а також систему приписів і заборон, пов’язаних
з хлібопеченням у розрізі традиційних уявлень і діяльності українців [7; 8; 9].
Фундаментальними для розуміння традицій хлібопечення в українській культурі є праці Лідії Артюх [1; 2]. Дослідниця демонструє комплексний підхід
до висвітлення цієї теми у контексті народної кулінарії,
побутової культури і традиційних уявлень українців.
Питання взаємодії міського і сільського побуту,
взаємодії традиції, урбанізації і модернізації висвітлює Валентина Борисенко у дослідженні обрядового
печива українців [3]. А дослідження Михайла Глушка [5], хоча і не охоплює сучасного періоду, але дає
розуміння мінливості традицій хлібопечення та їх залежності від економічних, соціальних, природногеографічних чинників.
У працях Р. Чернонога [16] та Е. Коснік [18]
осмислюється вплив споживацтва (конс’юмеризму) на
сучасну культуру. Для розуміння технологічних змін у
хлібопеченні автор звертається до вітчизняних наукових праць у сфері харчових технологій [10; 14].
Підсумовуючи аналіз публікацій, можна зауважити, що чималий теоретичний і практичний інтерес
до сучасних практик хлібопечення в українських містах засвідчує потребу у самостійному і комплексному
дослідженні в контексті розвитку технологій, взаємодії цінностей традиційної культури та цінностей масової культури і споживацтва. А наявний доробок вітчизняних і закордонних вчених та доступна джерельна
база дозволяють автору зробити наукову розвідку
заявленої у назві статті теми.
Метою цього дослідження є виявлення ролі домашнього хлібопечення і хлібопічки як одного з кухонних електричних приладів у повсякденному житті
мешканців сучасного українського міста, а також
аналіз взаємодії традиційних цінностей і практик та
споживацтва у цій побутовій сфері.
Матеріали і результати дослідження. Для того,
щоб вивчити побутування практик випікання хліба та їх
значення для сучасних містян в Україні, а також вплив
на українську культуру та систему цінностей, автор
звертається до різнорідних джерел і матеріалів. Серед
них результати маркетингових досліджень [12; 13],
візуальні образи в рекламі хлібопічок [6]; спеціалізовані сайти для користувачів і користувачок цієї кухонної техніки [11; 15] та особистий досвід автора.
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Визначна дослідниця українських традицій харчування Лідія Артюх вказує на те, що «улюбленим повсякденним, святковим та обрядовим хлібом на Україні
був учинений, тобто виготовлений на розчині, заквасці.
Як і в давнину, у XIX ст. розчину робили на хмелю,
потім залишали шматок тіста від попередньої випічки.
Виготовляли закваску, потім тісто, яке не раз перемішували. Пекли хліб у добре розпаленій печі на поду
(черені), підкладаючи під хлібини сушене капустяне
листя, і робили це раз на тиждень, розраховуючи, щоб
хліба вистачило до нової випічки. На Україні завжди
віддавали перевагу житньому хлібу. Пшеничний хліб
випікали на великі свята: Різдво, Паску, весілля» [2].
Сучасне осмислення багатої спадщини українців
у матеріальній культурі насамперед стосується традиційного народного харчування. Ця тематика є особливо показовою, оскільки їжа становить базову потребу
людини, а приготування їжі є частиною репродуктивної праці, в результатах якої зацікавлені всі люди.
Яким має бути випікання домашнього хліба в сучасному місті? Яку рецептуру маємо використовувати
для його приготування? Які інгредієнти та прилади
можна використовувати для тістороблення? Зрештою,
хто має займатися цією справою?
Фахівці харчових технологій пов’язують зміни,
які відбулися у приготуванні хліба в ХХ столітті, з
удосконаленням техніки хлібопекарської справи. Найважливішими удосконаленнями стали розвиток технологій помелу для виробництва пшеничного борошна з
ендосперму та використання дріжджів (хлібопекарських, рідких і заквасок) як найкращого розпушувача
тіста з пшеничного, житнього та житньо-пшеничного
борошна [ 10, c. 225–226].
Електрична хлібопіч є порівняно недавнім винаходом кухонної техніки для дому, вперше з нею вийшла на ринок компанія Panasonic 1986 року, і в країнах Західної Європи та Північної Америки різні моделі домашніх хлібопечей набувають популярності за
десять років. Вірогідно, що на вітчизняних теренах
хлібопічки стають поширеними вже у 2000-х роках.
Застосування автоматизованих домашніх хлібопічок
обумовлюється низкою факторів, спрямованих на задоволення потреб сучасних споживачів, зокрема на
індивідуалізацію бажаного складу інгредієнтів хліба.
Новий товар був включений до існуючої споживацької
системи, його виробництво ведеться під кількома десятками брендів, кожний з яких претендує якщо не на
унікальність, то на ексклюзивні переваги саме його
продукту. Також хлібопічки стимулювали розповсюдження готових хлібопекарських сумішей «для полегшення виробництва хліба в домашніх умовах» та спеціальних видів борошна для домашнього хліба [14,
с. 56–57]. Хоча за досвідом автора і повідомленнями
на спеціалізованих форумах [15] особливої потреби у
використанні таких супутніх продуктів немає, а доступні в торгівельній мережі інгредієнти є задовільної якості і значно дешевші за готові спеціальні суміші і борошно для використання у хлібопічці. Точні кількісні
показники продажів цієї техніки і супутніх продуктів
не доступні у відкритих джерелах, але споживацьке
піднесення у цій сфері дещо послабилося в останні три
Вісник НТУ «ХПІ». 2017. № 52 (1273)

ISSN 2227-6890
роки, що відобразилося і на зниженні асортименту відповідних товарів. Проте за розміщеними у відкритих
джерелах даними компанії GfK Ukraine [12; 13] у третьому кварталі 2013 року та в четвертому кварталі
2015 року хлібопічки демонстрували слабку динаміку
зростання і навіть падіння продажів у порівнянні з
іншою побутовою технікою.
Хлібопічки та різноманітна кухонна електротехніка включені до системи масового виробництва і
споживання товарів. Конс’юмеризм – це уявлення і
переконання, що особисте благополуччя та щастя залежать значною мірою від особистого рівня споживання, зокрема, шляхом придбання товарної продукції. Елізабет Коснік у своїй статті [18] зосереджується
на практиках етичного споживання у сучасному суспільстві. В основі таких практик лежить усвідомлення
впливу, що його мають споживачі на навколишнє середовище і розподіл ресурсів у світі. До них відноситься і самозабезпечення – людина сама виробляє те,
що вона буде споживати. Ця практика для широкого
загалу видається сумнівною і непродуктивною, адже
задоволення базових потреб у їжі передбачає повернення до сільського життя з його аграрним виробництвом. Самозабезпечення асоціюється з бідністю, втратою комфорту і боротьбою за виживання [18, c. 124].
Однак йдеться про подолання іншого некомфортного
дуалістичного стану буття в капіталізмі: людина вдома лише споживає, а виробляє лише назовні, для економіки [18, c. 124]. Подолання цієї дихотомії там, де
це доречно і можливо, і задоволення усієї повноти
матеріальних і духовних потреб сучасної людини –
ось до чого веде етичне споживання і виробництво для
себе, самозабезпечення.
Iдеологія споживацтва змушує людину постійно
позначати за допомогою предметів свою діяльність, своє
оточення, свої думки і почуття. Ця ідеологія постійно
підтримує ілюзію, що придбання товару сприяє просуванню людини в соціальній ієрархії, і людина прагне
оточити себе товарами-символами [16, c. 531–533].
Гіпертрофоване нефункціональне споживання
(споживацтво) щодо хлібопічок, як і іншої кухонної
техніки, може мати місце у наступних випадках: а)
коли хлібопічка набувається як подарунок, як результат забаганки дарувальника / дарувальниці або її власника / власниці, і фактично не використовується в побуті на регулярній основі; б) коли придбання хлібопічки мотивується тим, що вона користується попитом в
інших, наділяється особливим символічним значенням, як бренд, над-продукт; в) коли вона фактично є
«хибною потребою», до задоволення якої спонукають
пристрасті, прагнення насолоди.
На думку автора, використання електричної
кухонної техніки, а саме автоматизованих хлібопічок
та мультиварок, робить можливим, доступним і
доцільним індивідуальне хлібопечення в сучасному
місті, відкрите як до відродження традицій, так і
до нововведень. Практика індивідуалізованого випікання хліба вдома наближає сучасну людину до
відповідального споживання і може розглядатися
як один із інструментів самозабезпечення постспоживацької епохи.
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Функціональне використання хлібопічки дозволяє
власникові / власниці: по-перше, повністю задовольнити свою потребу у повсякденному і святковому хлібі,
відмовившись від купівлі готових хлібобулочних виробів; по-друге, отримати необхідний вид хлібу за його
відсутності в найближчій торгівельній інфраструктурі;
по-третє, періодично виготовляти хліб за потребою.
На одному з найбільш популярних форумів про
хлібопечення гілка дріжджового хлібу нараховує
майже 2500 тем і більше 70000 повідомлень (станом
на березень 2017 року). Гілка, присвячена хлібові на
заквасці, складається з 850 тем, і 33000 повідомлень [15]. При цьому варто зазначити, що виробники
хлібопічок не надають рецептів хлібу на заквасці, бо
технологія приготування хлібу в них є безопарною,
але самі користувачі й користувачки розробляють наводять велику кількість рецептів і способів приготування хлібу на заквасці, застосовуючи хлібопічку.
Наскільки застосування типової кухонної техніки
(як складової глобалізованих процесів виробництва і
споживання) є придатним для випікання домашнього
хліба з дотриманням українських народних традицій
харчування? На думку автора, настільки, наскільки
вона дозволяє задовольнити й індивідуальні вимоги у
харчуванні. Традиційна рецептура не лише може бути
відтворена із застосуванням сучасної кухонної техніки,
про що свідчить досвід користувачів і користувачок цієї
техніки. Але й самі виробники хлібопічок вкладають
різні рецепти до інструкцій використання цього приладу в залежності від регіону його продажу. Так, у вітчизняному продажі наявні хлібопічки із програмою, рецептами та приладдям для випічки житнього хліба, а
також великодньої паски [6; 15]. Хоча вибір рецептів і
видів хліба виробниками техніки, так само як і недосконале об’єднання кількох різних країн у єдиний регіон, може викликати нарікання, але такий підхід відкриває і певні можливості для діалогу між виробником
і споживачами щодо пристосування рецептури і програм хлібопічки до потреб національної кухні. Окрім
того, надані виробниками рецепти і програми випічки
(наприклад, французький, італійський, мексиканський
хліб) дозволяють познайомитися з різними національними традиціями хлібопечення, опосередковано сприяють усвідомленню самобутності власних сімейних і
етнонаціональних традицій виготовлення хліба.
Допоміжні засоби у повсякденному тісторобленні
і хлібопеченні теж можливо і варто пристосовувати до
сучасності і змінювати з практичною користю. Адже те,
що сприймається як звичай у традиційному хлібопеченні
українців часто мало не стільки сакральне підґрунтя,
скільки конкретні економічні причини, обумовлювалося
особливостями селянського побуту. Так, звичай випікати
хліб раз на тиждень у суботу [1, c. 127] є раціональним
розподілом часу і особистих зусиль господині, оскільки процес тістороблення і випікання хліба займав декілька годин. А відсутність солі в тісті як характерна
особливість домашнього хліба в Україні пояснювалася
Дмитром Зеленіним «високими цінами на сіль і суворою економією цього продукту» [1, c. 126]. Прагнення
техніко-конструктивного вдосконалення печі для випікання хліба було властиве українцям. Так, М. Глушко
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вказує на те, що пічники у глину, з якої робили черінь,
замішували сіль, скло, черепки, камінці. Саме ці компоненти найкраще утримували тепло, а відповідна піч
«добре пекла» [5, c. 6]. Тож і сьогодні використання
різних технічних засобів у хлібопеченні варто сприймати не як порушення традиції, а радше як можливість
займатися випіканням хліба в урбанізованому середовищі, враховуючи модернізований побут і спосіб життя сучасної людини. Так, в алюмінієвому цеберку тісто вимішується і підходить не гірше, ніж у дерев’яній
діжі, антипригарне покриття чи пергамент замінює капустяне листя, а електричні нагрівальні елементи забезпечують рівномірну випічку, прийшовши на зміну
дровам. Разом з тим, використання чистої джерельної
води для тіста є необхідною умовою і в давнину, і в
сучасності. Фахівці харчових технологій рекомендують
використовувати лише чисту питну некип’ячену воду,
адже кип’ячена і з домішками вода є збідненою на
кисень і послаблює процес бродіння [10, c. 226].
У протиставленні традиційного і сучасного хлібопечення доволі часто ключова роль відводиться використанню закваски і дріжджів у тісторобленні. Слід
відзначити, що хоча в сучасному хлібопекарському
промисловому виробництві подекуди і застосовуються
бездріжджові молочнокислі закваски, проте навряд чи
традиційні для селян хлібні закваски на основі борошна, хмелю були позбавлені дріжджових культур. Тому
поширене в сучасності висловлювання, «раніше дріжджі не використовувалися, а хліб пекли на різних заквасках», котре дуже часто зустрічається в Інтернетпублікаціях і телепередачах [11], вводить в оману про
нібито бездріжджове тісто у традиційному хлібопеченні. У дійсності і виготовлена самостійно закваска, і
виготовлені в промисловому середовищі пресовані чи
сухі дріжджі містять у своєму складі грибкові культури, а в процесі бродіння утворюється не лише вуглекислий газ, а й молочна та оцтова кислоти, етиловий
спирт та інші речовини. Відмінності полягають в тому, що домашня закваска є по суті унікальною, має
ширший мікробіологічний склад, включаючи й «дикі»
дріжджі, проте у невідомих (принаймні до проведення
лабораторних досліджень) кількостях і номенклатурі,
тоді як склад і кількість сухих дріжджів чітко визначені (saccharomyces cerevisiae). Крім того, виготовлене
на заквасці житнє тісто має значно більшу кількість
молочнокислих бактерій разом із дріжджами (у співвідношенні 100:1). Проте і при безопарному способі
приготування тіста за допомогою сухих дріжджів беруть участь молочнокислі бактерії, які вносяться до
нього разом із борошном. Використання заквасок при
традиційному хлібопеченні в минулому пояснюється
особливостями виготовлення тіста із житнього борошна. Для підвищення його формостійкості і газоутримуючої здатності потрібно тривале бродіння і багаторазове додавання до тіста свіжих порцій житнього
борошна, а отже і багатоступінчасте виготовлення
тіста. Нині використання закваски подовжує час виготовлення хліба і збільшує кількість необхідних операцій в порівнянні з випічкою хліба на сухих дріжджах.
Приготування їжі складає суттєву частину репродуктивної праці кожної сучасної людини. Лідія
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Артюх вказує на те, що в українській традиційній народній культурі «випікання хліба було прерогативою
винятково жіночої частини родини, а з появою пекарських цехів у містах цим привілеєм почали користуватися і чоловіки» [1, с. 127]. За даними, які наводить
М. Глушко, чоловіків могли залучати до домашнього
хлібопечення як частини обрядових дій, пов’язаних з
весіллям, котрих дотримувалися в різних регіонах
України в ХІХ – першій половині ХХ століть. Так, вимітання печі як одного з елементів підготовки її до саджання і випікання караваю доручалося старості,
дружкові або молодому хлопцеві [5, c. 12]. Водночас
випікання буденного і святкового хліба у народній культурі було не просто жіночим обов’язком, а й розглядалося як її компетенція. Вміння випікати добрий смачний хліб безпосередньо відображало статус господині,
формувало її репутацію у громаді [8, c. 853–854].
Навичкам тістороблення і хлібопечення жінка
мала навчити своїх доньок, привчали до цього вже з
15–16 років. Традиційний процес хлібопечення потребував значних трудових витрат і займав багато часу в
господині. Тож господині вдавалася до перерозподілу
трудових обов’язків у хаті, доручаючи дівчатам виконувати допоміжні роботи: чистити діжу, притрушувати борошном хлібну лопату, формувати буханці. Тимчасово або постійно випічка могла доручатися невістці або старшим дочкам у сім’ї, але все одно залишалася у віданні господині дому [8, c. 853–854]. Якщо традиційно домашнє хлібопечення в українській культурі
залишалося суто жіночою повсякденною справою, то
в сучасності ситуація зазнає змін. Хоча стійкі гендерні
стереотипи та панівний патріархатний дискурс продовжують покладати відповідальність за приготування
їжі у сім’ї на жіноцтво, а більшість дописувачок форумів про хлібопечення є жінками, однак присутність
чоловіків як дописувачів форуму є помітною [15]. Це
опосередковано свідчить, що сучасні чоловіки теж
залучені до практик домашнього хлібопечення.
Використання хлібопічки для виготовлення хліба
дозволяє обмежитися мінімальною участю і увагою
людини: 1) потрібно завантажити всі інгредієнти і
ввімкнути програму; 2) потрібно вимкнути хлібопічку
після завершення програми і витягти готовий хліб. Це
не потребує тривалого навчання та особливих вмінь,
дозволяє і чоловікові, і жінці, виготовляти хліб вдома,
при цьому вивільняючи час для інших справ. Автор
зазвичай запускає програму або перед сном, отримуючи зранку готовий хліб, або перед тим, як іти на роботу, повернувшись з якої виймає хліб з хлібопічки.
Тобто людина має можливість знаходитися в інтенсивному ритмі сучасного міського життя і при цьому
самостійно виготовляти хліб.
На основі аналізу низки зображень [6], якими супроводжується реклама хлібопічок та оформлення
самого товару: наліпки із зображеннями на техніці,
ілюстрації до інструкцій і рецептурних книг, можна
зробити такі проміжні висновки. Візуальний ряд і сама реклама хлібопічок та мультиварок спрямовуються
майже виключно на жінок та репрезентують саме їх
в якості користувачок цієї продукції. Показовим
у цьому сенсі є візуальний супровід продукції Moulinex.
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В оформленні хлібопічки, її пакування та книги рецептів компанія подає зображення безіменної молодої привабливої жінки у буденному одязі як користувачки цієї
техніки і чоловіка середнього віку у формі кухаряпрофесіонала та вказує його ім’я: Frederic Lalos [6]. Такий же образ професійного кухаря-чоловіка на своїй
техніці використовує і компанія Panasonic [6]. Лише в
рекламному зображенні хлібопічки Russell Hobbs на
задньому плані дається образ чоловіка, який займається
домашньою випічкою [6], проте цей візуальний образ
відсутній на вітчизняному ринку, а призначений, зокрема, для споживачів у Нідерландах. Такі підходи до
позиціонування хлібопічок, як і іншої кухонної техніки,
відтворюють і поширюють в українській культурі гендерний стереотип про те, що приготування їжі є буденним обов’язком для жінок і професійним заняттям для
чоловіків.
Водночас ці зображення формують образ хлібопічки як доречного і бажаного подарунку чоловіка
ідеальній жінці. У візуальному оформленні хлібопічок
і мультиварок Redmond презентовані жіночі образи
фотомоделей [6], яких важко ідентифікувати як користувачок техніки. Вони радше покликані об’єктивувати
жіночу красу для чоловіків, потенційних покупців цієї
кухонної техніки.
Використовуючи образи людей-користувачів техніки, її виробники опосередковано підтримують гендерні стереотипи і культ молодості та краси. Лише
зрідка зустрічаються серед образів користувачок жінки похилого і літнього віку, а переважають молоді
жінки і середнього віку. Часто у зображеннях хлібопічок можна побачити саму руку користувачки поряд з
рекламованою технікою. Здебільшого це – рука молодої жінки, лише компанія DeLongi подає зображення
руки літньої жінки [6].
З іншого боку, ті ж гендерні стереотипи приписують чоловікам більшу обізнаність в електротехніці та
користування нею. Це створює відповідний грунт для
залучення і чоловіків до процесу домашнього хлібопечення. Варто визнати, що традиційне хлібопечення було пов’язано зі значними інвестиціями часу та особистих зусиль, вивченням низки навичок для тістороблення і випікання, давало непевний результат, тоді як модернізація і технологічний прогрес змінили стан справ
у цій галузі. Порівняна простота операцій для випікання хліба за допомогою електротехніки і відсутність потреби у проходженні певного навчання для цього теж
сприяють ширшому залученню різних людей до домашнього хлібопечення. Тож в сучасності цим можуть
займатися і займаються як чоловіки, так і жінки. Однак
це має лише опосередкований і неоднозначний вплив
на розподіл обов’язків щодо репродуктивної праці всередині української родини. Оскільки звичайно в українських містах існує велика і розгалужена мережа продажу готових хлібобулочних виробів, то відмова від неї
на користь домашнього хлібопечення насправді збільшує обсяг репродуктивної праці для родини. Перевага
індивідуального хлібопечення, на думку самих користувачів, полягає у ліпшій якості домашнього хліба,
помірній економії фінансових ресурсів і забезпеченні
більш здорового і збалансованого харчування [15].
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Саме враховуючи ці переваги, міські сім’ї вдаються до
домашнього хлібопечення, хоча це збільшує трудове
навантаження для домогосподарства. Попри очікування, які експлуатує реклама, того, що кухонна техніка
здатна вивільнити людину від щоденної важкої одноманітної репродуктивної праці, в дійсності завдяки
високим вимогам до якості домашнього побуту,
включно з харчуванням, таке вивільнення відбувається лише частково. Це також наново ставить питання
про справедливий розподіл репродуктивної праці між
членами родини. А однією з найвагоміших причин
відмови від регулярного домашнього хлібопечення у
міських родинах є саме необхідність виділяти на це,
хай і невеликі, але трудові зусилля, і неможливість
дійти згоди про те, хто має це робити.
Висновки. Маємо визнати, що заявлена у контексті цього дослідження взаємодія традицій, технологій і цінностей споживацтва дозволила розкрити
складні зв’язки між цими трьома елементами у справі
виготовлення домашнього хліба. Хоча капіталістична
система спрямована на включення побутової техніки
до споживацького стилю життя із властивою йому
надмірністю, але у використанні хлібопічок інтенції
діяльності, виробництва і спілкування цілком можуть
брати гору над інтенціями споживання. Практичний
досвід автора та численних користувачів свідчить про
те, що використання цієї техніки спрямовується на
отримання корисних благ, дозволяє не лише задовольняти індивідуальні потреби у харчуванні, але й проявляти власну творчість у хлібопеченні, розробляти і
реалізовувати авторські рецепти. Використання хлібопічки й мультиварки у процесі приготування тіста й
хліба дозволяє отримати більш якісний і стабільний
результат у хлібопеченні за порівняно менших витрат
часу, уваги та особистих зусиль, а отже, впливає на
репродуктивну працю, змінюючи її характер і коло
залучених до неї суб’єктів. Хоча реклама хлібопічок,
звернена здебільшого на жіночу аудиторію як користувачок цієї техніки, продовжує відтворювати традиційні гендерні стереотипи про приготування їжі і випікання хліба вдома як жіночі заняття, проте фактично
чоловіки теж активно залучаються до використання
кухонної техніки і відповідної сфери репродуктивної
праці. У специфічних умовах урбанізованого життя
домашнє хлібопечення є елементом самозабезпечення
як однієї з практик етичного споживання.
Кухонна техніка сприяє доступності індивідуального домашнього хлібопечення в сучасному
місті. Відповідно, використання хлібопічок, мультиварок та іншої техніки дозволяє відтворювати
традиційну для власної етнокультури рецептуру при
приготуванні хліба, застосовувати стандартні чи
самостійно розроблені рецепти або звертатися до
традицій хлібопечення інших етнонаціональних
культур. У цілому, наявність в інструкціях, програмах
і рецептурних книгах хлібопічок та мультиварок
національного поділу, здатна фокусувати увагу користувачів і користувачок цієї техніки на взаємодії
традиційного і сучасного у хлібопеченні, розширює
здатність сприймати і розуміти різні культури на
повсякденному рівні.
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Використання хлібопічок формує нові Інтернетспільноти їхніх власників і власниць, розширює коло
їхнього спілкування, породжує нові форми обміну досвідом хлібопечення, а також збереження, передачі і розвитку традицій. Перспективним видається поглиблене
й більш деталізоване дослідження цих спільнот, а також впливу, котрий справляє електротехніка на окремі
аспекти побутової культури сучасних українських міст.
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УДК 159.9
Н. В. ПІДБУЦЬКА
ТОЛЕРАНТНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ, КРИТЕРІЇ ЇЇ РОЗВИТКУ
Стаття присвячена аналізу поняття толерантності, його філософському, педагогічному та психологічному аспектів. Розглядається сутність та
критерії толерантної поведінки особистості. Визначено, що суб'єктами толерантності є не тільки окремі особистості, але й великі та малі
соціальні групи, інститути держави Також акцентується увага на необхідності формування толерантності у студентів, за допомогою якої
стабілізуються міжособистісні відносини та розв’язуються конфліктні ситуації між людьми.
Ключові слова: толерантність, терпіння, особистість, студент.
Статья посвящена анализу понятия толерантности, его философскому, педагогическому и психологическому аспектам. Рассматривается
сущность и критерии толерантного поведения личности. Определено, что субъектами толерантности является не только отдельные личности, но и большие и малые социальные группы, институты государства. Также акцентируется внимание на необходимости формирования
толерантности у студентов, с помощью которой стабилизируются межличностные отношения и решаются конфликтные ситуации между людьми.
Ключевые слова: толерантность, терпение, личность, студент.
The article is devoted to the analysis of the concept of tolerance, its philosophical, pedagogical and psychological aspects. The essence and criteria of
tolerant behavior of the person are considered. It is determined that the subjects of tolerance are not only individuals, but also large and small social
groups, institutions of the state. Attention is also focused on the need for the formation of tolerance among students, through which interpersonal relations are stabilized and conflict situations between people are resolved. A tolerant personality must have such personal traits as humanity, reflection,
freedom, responsibility, security, flexibility, self-confidence, endurance, variability, perception, empathy and sense of humor. Tolerance is the moral
quality of the individual. It acts as an active form of interaction, connected with the search for what unites, not divides people.
Keywords: tolerance, patience, personality, student.

Вступ. Сучасний етап життя нашої країни
пов’язаний з вирішенням багатьох важливих, у тому
числі кардинально значимих, проблем, серед яких
проблеми виховання майбутніх спеціалістів відносяться до найбільш гострих. Тут, безумовно, особливе
місце, повинно бути відведено формуванню системи
відносин студентів до суспільства і у суспільстві.
А сучасне суспільство характеризується переходом від
тоталітарної політичної системи до демократичної,
який обумовлює виникнення у громадян відчуття невпевненості у завтрашньому дні, психологічною нестійкістю. Цього можна запобігти шляхом позитивного духовного наповнення людини, створення їй умов
сприйняття абсолютних цінностей, серед яких толерантність посідає одне з поважних місць. Толерантність,
як одна з норм поведінки людини, має вирішальне
значення для підтримання миру та злагоди у суспільстві, прискореного соціально-економічного розвитку
нашої держави. В цьому плані проблема формування
толерантності здобуває особливий сенс.
Аналізуючи стан досліджень і публікацій, особливо за останні три десятиріччя, у назві яких фігурувало
би слово «толерантність», можна зробити поспішний
висновок про те, що ця проблема в решті-решт отримала заслужену увагу та всебічний аналіз її відбувся.

Однак хоча перше припущення і відповідає дійсності,
аналізу проблема майже не отримала. Для більшості
авторів, чиї думки часом розходяться, характерний
загальний підхід до проблеми толерантності: публіцистичний по формі та соціально-політичний за змістом.
Хоча можна послатися на думку деяких філософів,
психологів, педагогів, громадських діячів, серед
яких Г. Маркузе, Ж.П. Сартр, В. Кремінь, А.Г. Асмолов, А.П. Садохін, Л.А. Завірюха, Ю.В. Тодорцева,
В.О. Тішкова та ін.
Однак поза межами досліджень залишаються невирішеними такі питання проблеми, яким чином та за
допомогою яких засобів можна сформувати толерантну особистість в умовах навчання у вищому технічному
учбовому закладі.
Мета даної роботи визначити сутність терміну
«толерантність» та його критерії.
Загальна частина. Термін «толерантність» походить від латинського дієслова tolero – «нести»,
«тримати», «терпіти». Це слово використовувалося
при необхідності «нести», «тримати» у руках якунебудь річ. А якщо людина щось несла, то ця річ найшвидше була важкою, тож людині приходилося докладати
певних зусиль, страждати і терпіти. Однак своє широке
поширення термін «толерантність» одержав у його
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англійській інтерпретації – tolerance – де поряд з терпимістю він означає також «допускати». Порівняльне
зіставлення обох значень показує, що за допомогою цього терміна виражається ідея міри, границі, до якої можна
терпіти іншу людину або явище, навіть якщо вони незрозумілі, викликають здивування, неприйняття або опір.
Об'єктивно толерантні відносини «вимушено»
встановлювалися і тривалий час зберігалися між різними державами, етносами, культурно-історичним
утвореннями з найдавніших часів. Однак широке вживання поняття «толерантність» почалося в епоху європейських релігійних воїн, коли стало очевидним, що
ні католики, ні протестанти не в силах здобувати перемоги в боротьбі один з одним. Тоді вони змушені
були погодитися на компроміс, що допускає можливість їхнього взаємного співіснування. У більш пізні
історичні епохи принцип толерантності значно розширив свій зміст і одержав поширення в культурах
багатьох народів [4].
Доцільно було би проаналізувати поняття толерантності в залежності від розуміння його в різних
культурах.
Відповідно до схеми «Багатогранність розуміння
толерантності в різних культурах» (рис. 1) феномен
толерантності розкривається в сімох аспектах: медикобіологічному, етичному, політичному, соціологічному, психологічному, філософському і педагогічному.
Крім того, кожна національна культура надає
толерантності особистий етимологічний відтінок, залишаючи визначення категорії толерантності в межах
основних атрибутів особистості: відповідальності,
свободи і творчості. Зосередимось на узагальненій
характеристиці кожного з аспектів багатогранного
феномена.
Як пасивне, так і негативне забарвлення в медикобіологічному аспекті надає толерантності «Толковый

словарь иноязычных слов», який пов'язує цей феномен
з абсолютною «втратою здібностей до вироблення антитіл». Буквально це означає витривалість, тобто здатність, без значного збитку для організму, переносити
біль та інші несприятливі фактори, а також дію лікарських препаратів.
Концепція толерантності в етичному плані – це
норма цивілізованого компромісу між конкуруючими
культурами і готовність до прийняття інших логік і
поглядів, що зумовлює збереження неоднаковості історичного права на відмінність, несхожість, інаковість. Категорія «толерантність» прирівнюється в етиці
до першорядної терпимості, яка виражається у прагненні
досягти взаємопорозуміння і згоди різноманітних інтересів і думок без застосування тиску, переважно методами пояснення і переконання. Важливо підкреслити, що
сама терпимість випливає з принципового переконання,
згідно з яким людина краща за те, що вона говорить і
робить. Але якщо первинне значення терпимості доцільно було б віднести до віротерпимості, то в умовах сьогодення вона перетворилася на найголовніший компонент
атмосфери плідного співробітництва між людьми.
У політичному аспекті лексема толерантності набуває не лише дієве соціально активне забарвлення,
але й розглядається як умова успішної соціалізації, що
полягає у здібності жити як у гармонії з самим собою,
так і з оточуючим її мікро- й макросередовищем. Так,
англійський політолог Джонатан Ролз акцентує, що
«людям, які виявляють нетерпимість, не слід жалітися,
якщо по відношенню до них продемонстрована нетерпимість». На наш погляд, толерантність важко приєднати до слабкості. У цьому сенсі неможливо не погодитись з відомим соціологом Х. А. Сорокіним, який
зазначав, що «толерантність може вимагати більш
серйозного внутрішнього зусилля ніж потребують від
фізичної дії».

Рисунок 1 – Багатогранність розуміння толерантності в різних культурах
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Інтерпретації толерантності в історії культури та
суспільства підтверджують факт належності даної
цінності також і до предмета соціології. Акцентуємо
увагу на тому, що толерантна свідомість майбутніх
інженерів повинна сформуватись у процесі оволодіння
суб'єктами здатності «передбачати реакції інших людей і пристосовуватися до них». Ось чому, на нашу
думку, саме успішна соціалізація започатковує розвиток навичок толерантності.
Розглядаючи поняття «толерантність» з позицій
соціології, М. С. Мацковський підкреслює, що суб'єктами толерантності є не тільки окремі особистості, але
й великі та малі соціальні групи, інститути держави.
Діалектичність толерантності передбачає наявність і прогнозування протиріччя, вирішення якого
залежить від ступеню врахування і прогнозування
різноспрямованих перспектив позицій, діючих у цих
відносинах учасників. Головне завдання, що полягає
«не в тому, щоб конструювати більш удосконалену
систему суспільств, а в тому, щоб досліджувати історико-економічний процес... і щоб в економічному стані, створеному цим процесом, знайти засоби для вирішення конфлікту».
Психологічна трактовка даної категорії визначається в «Великому психологічному словнику» неоднозначно, і автори словника впевнені в позитивнонегативному забарвленні феномена:
– як «установка ліберального прийняття моделей
поведінки, переконань, цінностей іншого»;
– як «здібність виносити стрес без серйозної
шкоди»;
– як «переносимість ліків».
Психолог С. Степанов в унікальній статті «Тезаурус... Да не судимы будете» підкреслює, що для людини, яка не звикла до вимушеного пристосування чи
адаптації до регулярно завданого їй болю, покарання
буде дуже болісним через несформовану толерантність. Страждання погіршать і чисто психологічні фактори: відчуття власної безпорадності, незалежності
та приниження. Саме таким чином емоційні фактори
чинять вплив навіть на рівні елементарної чутливості.
Було б прикрою помилкою не висвітити категорію «толерантність» у філософському напрямі. Під
цією дефініцією розуміється «ознака впевненості в
собі й усвідомлення надійності особистих позицій,
ознака відкритого для всіх ідейного плину, що не боїться порівняння з іншою точкою зору і не уникає
духовної конкуренції».
Філософською канвою проходять у Старому і
Новому заповітах проголошені головні принципи християнства, які регламентували специфіку соціальної
поведінки людей. Наприклад, «вибачайте і будете вибаченні» або «не робіть іншим того, чого собі не бажаєте»
фокусують нашу увагу на принципі «зворотного зв'язку»
у процесі побудови міжособистісних стосунків.
І. Кант дійшов висновку щодо толерантності як
«загального людського обов'язку». Дослідження
О. А. Довгополової показали, що проблема толерантності розглядалася в західноєвропейській філософській літературі, починаючи з творів щодо віротерпимості Дж. Локка, що спричинило внутрішню потребу
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розумових парадигм перехідних епох у виникненні й
теоретичному оформленні принципу толерантності.
Щодо розкриття педагогічного контексту феномена толерантності, уважаємо суттєвим відзначити,
що в роботах окремих авторів (В. Шалін, І. Д. Бех,
В. Ф. Калошин, В. А. Рахматшаєва, Л. А. Завірюха),
він розглядається не тільки як характеристика індивідуальної свідомості, але й як особлива особистісна
риса, що може бути в більшому або меншому ступені
сформована відповідною педагогічною взаємодією.
Відтак, слід відзначити, що «толерантність», будучи особливістю свідомості чи особистісною рисою,
не притаманна людині спочатку і може ніколи не з'явитися, якщо вона не буде спеціально вихована, сформована. Природно, що проти визнання чужого перевершення повстає природа людини, оскільки для більшості найвищою оцінкою є стереотип «не гірше, ніж я», а
по-справжньому визнати чиєсь перевершення здібна
лише людина високої особистісної організації.
Не дивлячись на неоднозначність розуміння феномена «толерантність», залишається однозначною
цінність толерантності як якості розвинутої особистості. Ми розуміємо під останнім поняттям таку особистість, якій заради самовдосконалення не потрібне
приниження іншого [3].
А. Г. Асмолов наголошує у своїй книзі «На шляху до толерантного середовища», що толерантності
необхідно вчитись, переслідуючи у власному розвитку
мету розуміння й прийняття себе та інших [1].
Оскільки поняття толерантність носить міждисциплінарний характер, тобто є об’єктом дослідження
багатьох наук, необхідно визначити критерії поняття,
які дозволять більш чітко уявляти сутність категорії.
До критеріїв толерантності особистості ми відносимо
як індивідуально-психологічні характеристики, так і
поведінкові (рис. 2).

Рисунок 2 – Критерії толерантності
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Ці критерії, зрозуміло, відносяться до особистісних рис людини, але необхідно досить чітко уявити,
що представляє собою толерантна особистість.
Таким чином, аналіз науково-педагогічної літератури свідчить, що під толерантністю як педагогічною
категорією варто розуміти готовність прийняти інших
такими, якими вони є, взаємодіяти з ними на засадах
згоди через розвиток їхньої особистості, від-критої до
сприйняття інших культур, здатної поважати багатогранність людської думки, запобігати конфліктам або
розв'язувати їх ненасильницькими засобами.
Толерантна особистість повинна мати такі особистісні риси, як гуманність, рефлексія, свобода, відповідальність, захищеність, гнучкість, впевненість в
собі, самовитриманість, варіативність, перцепція,
емпатія та відчуття гумору. Вважаємо цю низку рис
особистості необхідною, але недостатньою для прояву
толерантного відношення до іншого. По-перше, вкажемо на необхідність загальної культури особистості,
що є необхідною умовою гуманного, компетентного
спілкування. По-друге, Н. О. Асташова вказує на перцепцію, як на уміння аналізувати внутрішній світ людини, хоча перцепція або сприйняття становить собою
цілісне відображення оточуючого світу, тобто це така
характеристика особистості, без якої людина не
змогла би існувати та адаптуватися.
У ході наукового пошуку встановлено, що толерантні відносини між людьми сприяють формуванню
здібностей кожного з учасників сприймати іншого
(його позицію, думку, ідею і т.п.) як об'єктивно існуючу реальність, не гарячкуючи, не переживаючи почуття приниження, образи або переваги в процесі взаємодії. Саме толерантність, як моральна якість особистості, виступає як активна форма взаємодії, пов'язаної з
пошуком того, що об'єднує, а не роз'єднує людей,
оскільки при толерантному ставленні людина ставиться до іншого об'єкта саме як до іншого, а не чужого.
Середовище, у якому знаходяться та взаємодіють
особистості, що мають розвинену низку якостей,
таких як культурність, гуманність, відповідальність,
рефлексивність, гнучкість і т.ін., умовно можна назвати толерантним. Поняття «толерантне середовище»
розглядається у цьому дослідженні як умова, що сприяє забезпеченню формування основного культурноосвітнього і соціально-етичного мислення взагалі, та
конфліктологічної культури, зокрема. Толерантне
середовище ґрунтується на «гуманістичних, етичних
цінностях і створює умови для розвитку інтерсуб'єктного процесу освіти на фоні актуальних перетворень особистості і сама є умовою гуманістичної
освіти, що розвиває і виховує толерантну особистість з
адекватною самооцінкою, яка активно освоює і перетворює навколишній світ, відкриту і вільну, з високорозвиненими механізмами самоідентифікації, що виражає
певні духовні і культурно-історичні цінності» [6, с. 24].
З цього визначення ми можемо зробити висновок про
те, що толерантне середовище становить собою засіб
реалізації одного з головних напрямів розвитку сучасної педагогіки – гуманістичного, та виховує ті якості
особистості, що допоможуть їй у ефективній взаємодії
та униканні конфліктних ситуацій.
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Сучасний світ диктує свої умови існування –
жорстокість, агресивність, насильство, конфліктність
існування та взаємодії між людьми, тому осмислюючи
зміст толерантного середовища, варто звернутися і до
іншої об'єктивної реальності, що має протилежний
початок – інтолерантне середовище. В умовах інтолерантного середовища відбувається зростання напруженості й конфліктності, яке робить істотний вплив на
розвиток і виховання світогляду людини, що включає
цінності, норми, правила поведінки, мотиви спілкування особистості тощо.
Прояв інтолерантності призводить до виникнення конфліктних ситуацій, ускладнює успішність ведення конструктивного діалогу, зрештою, перешкоджає особистісному зростанню, самореалізації і самоактуалізації його учасників.
Механізм розвитку і зміцнення толерантності виражається в створенні умов, необхідних для здійснення прав людини і затвердження демократії. Перехід до
толерантності означає культивування відносин відвертості, розвитку здатності розпізнавати несправедливість і робити кроки з її подолання, а також здатність
конструктивно вирішувати розбіжності і забезпечувати просування від конфліктних ситуацій до примирення і вирішення протиріч. Він виявляється в націленості на конструктивне вирішення конфліктів спільної
діяльності, яка формуються завдяки таким важливим
якостям, як самопереконання і саморефлексія, основними агентами впливу яких є вони самі і засвоєне ними уявлення про себе, а також в організації групової
рефлексії, в якій відображається розуміння різної
поведінки людей.
Висновки. Формування толерантної особистості – процес складний, котрий здійснюється всією
соціальною дійсністю, що оточує людину, суспільством, у якому він живе, під впливом взаємин у родині,
що склалися поглядів і відносин її членів до інших
людей і суспільства в цілому, під впливом спілкування
з однолітками й оточуючими людьми.
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УДК 159.9.072
Я. А. МОВЧАН
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИДЕРСКОГО ПОТЕНЦИАЛА У БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ
Стаття описує програму розвитку лідерського потенціалу майбутніх інженерів. Запропонована програма містить декілька блоків: мотиваційний – для підвищення мотивації до професійної діяльності; соціально-адаптивний – для розвитку комунікативних якостей і готовності до
міжособистісної взаємодії; стратегічно-професійний – для роботи з уявленнями майбутнього інженера про свою професійну роль та напрацювання професійно необхідних якостей. Для реалізації програми використані такі форми роботи як міні-лекції, семінари-бесіди, психологічні вправи, техніки та ділові ігри. Представлені результати, що демонструють ефективність розробленої програми. Емоційні, мотиваційні,
вольові та комунікативні показники мають позитивну динаміку після впровадження тренінгової програми.
Ключові слова: лідерський потенціал, лідерські якості, професійна підготовка, майбутні інженери, розвивальна програма.
Статья описывает программу развития лидерского потенциала будущих инженеров. Предложенная программа содержит несколько блоков:
мотивационный – для повышения мотивации к профессиональной деятельности; социально-адаптивный – для развития коммуникативных
качеств и готовности к межличностному взаимодействию; стратегически-профессиональный – для работы с представлениями будущего
инженера о своей профессиональной роли и проработки профессионально необходимых качеств. Для реализации программы использованы
такие формы работы как мини-лекции, семинары-беседы, психологические упражнения, техники и деловые игры. Представлены результаты,
демонстрирующие эффективность разработанной программы. Эмоциональные, мотивационные, волевые и коммуникативные показатели
имеют позитивную динамику поcле внедрения тренинговой программы.
Ключевые слова: лидерский потенциал, лидерские качества, профессиональная подготовка, будущие инженеры, развивающая
программа.
The article describes a program for developing the leadership potential of future engineers. The proposed program contains several blocks: motivational – for developing motivation to professional activity, socially adaptive – for developing communicative characteristics and preparing for interpersonal interaction, strategic-professional – for training future engineer’s imaginations according to their professional role and their professional important
features training. Program consists of such type of work as mini-lectures, communicative seminars, psychological exercises, techniques, business
games. Presented results are demonstrating the effectiveness of the developed program. Emotional (stability, restraint), motivational (to professional
activity, self-development, achievements, complex purposes), volitional (self-control) and communicative (sociability, boldness in communications,
dominance, stable relations) attributes have shown positive dynamics after introduction training program.
Keywords: leadership potential, leadership qualities, professional training, future engineers, developing program.

© Я. А. Мовчан, 2017

78

Вісник НТУ «ХПІ». 2017. № 52 (1273)

ISSN 2227-6890
Постановка проблемы. Подготовка будущих инженеров в системе высшего образования является сложным, многоаспектным процессом. Будущий инженер
должен обладать качествами, которые отражают как
профессиональную компетентность (совокупность знаний, умений, навыков и способность их использовать
в области инженерной деятельности, а также профессиональное развитие), так и социально-психологическую –
развиваться как личность, способность ориентироваться в жизненных ситуациях, иметь четкие ценностные ориентации, определенную социальную направленность. Также профессиональная деятельность инженера предполагает использование им организаторских и лидерских качеств. Для того, чтобы будущий
профессионал был способен максимально реализоваться как специалист и личность, он обязательно
должен иметь определенный лидерский потенциал.
Лидерский потенциал является интегративной характеристикой личности, характеризуется совокупностью
ее свойств, которые обеспечивают максимальную возможность реализации личности в роли лидера [1, с.71].
Проблематику лидерского потенциала личности
рассматривают в научных трудах Т. Гура, И. Дрыгина,
М. Емельянова, М. Кирсанов, А. Романовский и другие. Проблеме подготовки инженеров в высшем учебном заведении и профессиональному развитию личности будущего профессионала в инженерной деятельности уделено внимание в научных работах О. Игнатюк, Е. Коваленко, А. Пономарева, А. Романовского,
Е. Скворчевский, Л. Товажнянского и других.
Цель статьи – описать разработанную программу
развития лидерского потенциала будущих инженеров.
Итак, для обеспечения максимальной реализации
будущего инженера как личности лидера в профессиональной среде, нами была разработана программа
развития лидерского потенциала для будущих инженеров. Программа содержит 3 блока:
1) Мотивационный (предусматривал работу с мотивационно-ценностной сферой личности студента.
Проводилась работа по повышению уровня мотивации к
профессиональной деятельности, к достижению успеха).
2) Социально-адаптивный (предусматривал работу с коммуникативными умениями, с уверенностью в
себе, со знакомством такого понятия как «эмоциональный интеллект» и «конформизм / нонконформизм», с готовностью к групповому взаимодействию).
3) Стратегически-профессиональный
(предусматривал составление жизненно-профессионального
плана, работа с представлениями будущего инженера
о своей профессиональной роли. Проводилась работа
по проблеме саморазвития и креативности в профессиональной деятельности инженера, работа по овладению управленческими навыками и лидерскими качествами, о работе над навыками эффективной самопрезентации как деловой личности.
Реализация этих блоков и умения, с которыми
предусматривалась работа, на наш взгляд должны
способствовать развитию лидерского потенциала будущего профессионала-инженера.
Для реализации мотивационного блока нами были
применены следующие формы работы:
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а) мини-лекции на темы о мотивации будущего
специалиста, успеха в профессиональной деятельности, профессиональных ценностей как залог развития
лидерского потенциала. В конце каждой лекции осуществлялось обсуждения, студенты задавали вопросы
и высказывали свои мысли относительно проблематики;
б) семинары-беседы на которых рассматривались
понятия мотивации достижения, проблема успеха;
рассматривалась формула успеха и факторы, влияющие на него. На семинарах-дискуссиях студенты
представляли подготовленные биографии известных
успешных людей и после этого было осуществлено
обсуждение путей, с помощью которых человек может достигнуть успеха, что побуждает к высокой мотивации профессиональной деятельности;
в) примененные тренинговые упражнения заключались в использовании положительных эмоций, связанных с успехом в прошлом, для формирования нового эмоционального отношения для определенных
ситуаций; в идентификации личностей студентов с
выдающимися личностями, которая произвела большое мотивационное влияние и подтолкнула бы
будущего профессионала к активной деятельности для
достижения успеха; в работе с причинами, мешающими сейчас или может мешать в будущем в профессиональной деятельности для выполнения своих целей,
которые они планировали в своем прошлом, и почему
не прикладывалось достаточно усилий. Также была
применена техника, с помощью которой тренировалось умение ставить цель и достигать ее, а также развивались качества уверенности и целеустремленности.
В социально-адаптивном блоке мы рассмотрели
такие проблемы как коммуникативность, командное
взаимодействие, эмоциональный интеллект, эмоциональные состояния, а также проблемы адаптации и
работоспособности. Было проведено мини-лекции на
темы, касающиеся эффективного общения, значение
эмоций в жизни человека, адаптации и сохранения
работоспособности на рабочем месте. На семинарахбеседах были затронуты темы эффективной мотивации,
особенностей группового взаимодействия, управления
эмоциями в профессиональной и повседневной жизни.
Были проведены деловые игры, которые позволяли выявить у студента наиболее значимый канал
коммуникативного взаимодействия, и где при выполнении поставленной задачи студентами разрабатывалась
стратегия поведения в конфликте, а также разрабатывались навыки по оценке коммуникативных способностей [2]. Использовались упражнения на развитие навыков общения, где студенты учились вести диалог и уметь
слушать другого, переводить и доносить информацию,
совершенствовали умение эффективного общения.
Акцент был сделан на упражнениях по развитию
эмоционального интеллекта, где студентам была
предоставлена задача работать со свои эмоциями в
течение нескольких дней и учиться их распознавать, а
также на осознание чужих переживаний.
Стратегически-профессиональный блок, как мы
уже отметили, предусматривает работу со своим будущим профессиональным плану, как и что делать для
его успешного выполнения, работы над образом своего
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«Я-профессиональное», как овладеть навыками самопрезентации, управленческими и лидерским качествами, для чего и каким образом работать над своим саморазвитием, значение креативного подхода к профессиональной деятельности. Данный блок был проведен в контексте формирования профессиональной
роли будущего инженера, с учетом возможных функций в его профессиональной деятельности. Проведенные упражнения предусматривали возможность проявить лидерские качества и тренировки способности
убеждения и анализ своих лидерских качеств и работы
с техникой самопрезентации [3, С. 12; С. 36].
По окончании каждого блока проводилось заключительное занятие, где подводились итоги, студенты делились впечатлениями и задавали вопросы.
В формирующем и контрольном этапах исследования приняли участие 50 студентов инженерных специальностей (экспериментальная и контрольная группа по
25 человек). Для диагностики личностных качеств были
применены следующие психодиагностические методики: многофакторный личностный опросник Р. Кеттелла,
опросник терминальных ценностей И. Г. Сенина, «Мотивационного профиль» (Ш. Ричи, П. Мартина).
В таблице 1 приведены результаты касательно
личностных особенностей студентов до и после
развивающей программы.
Таблица 1 – Средние значения показателей личностных
особенностей студентов экспериментальной группы
до и после внедрения развивающей программы
Показатели

Эмоциональная
стабильность
Сдержанность
Смелость
Самоконтроль

Этапы эксперимента
До
После
внедрения
внедрения
программы
программы
6,80±0,57
7,36±0,63

-3,25

0,002

5,44±0,86
6,40±1,08
6,56±1,00

-2,67
-2,52
-2,49

0,01
0,01
0,02

6,12±0,92
7,12±0,92
7,25±0,92

t

p

Таблица 2 – Средние значения показателей терминальных
ценностей студентов экспериментальной группы
до и после внедрения развивающей программы

Профессиональная жизнь
Активные социальные контакты
Развитие себя
Достижения
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Установлено, что студенты экспериментальной
группы стали проявлять высокие показатели потребностей в профессиональной жизни, в активных социальных контактах, развитии себя и в достижении
после внедрения программы.
Из таблицы 3 видно, что студенты экспериментальной группы стали проявлять высокий уровень
таких профессиональных ценностей, как стабильные
отношения, сложные цели, самосовершенствование и
саморазвитие после участия в развивающей программе.
Таблица 3 – Средние значения показателей
профессиональных ценностей студентов экспериментальной
группы до и после внедрения развивающей программы
Показатели
потребностей
Стабильные
отношения
Сложные цели
Самосовершенствование и
саморазвитие

Этапы эксперимента
До
После
внедрения
внедрения
программы
программы
57,84±3,48 59,96±3,04

t

p

-2,28

0,02

33,92±4,06

36,92±4,06

-2,61

0,01

33,36±4,66
35,84±4,03

36,40±4,61
38,12±3,17

-2,31
-2,21

0,02
0,03

Этапы эксперимента
До
До
внедрения
внедрения
программы
программы
25,00±4,62 27,80±4,35

t

p

-2,20

0,03

34,44±4,05
36,52±3,72

-2,68
-2,91

0,009
0,005

37,52±4,06
39,56±3,65

В таблице 4 показаны различия в показателях
личностных особенностей у студентов контрольной и
экспериментальной групп после внедрения развивающей программы.
Таблица 4 – Средние значения показателей личностных
особенностей студентов контрольной и экспериментальной
групп после внедрения развивающей программы
Показатели

Результаты свидетельствуют о значимой динамике эмоциональных показателей, демонстрирует развитие эмоционального интеллекта, который является
очень важным для эффективного лидерства.
В таблице 2 представлены результаты сравнения
показателей терминальных ценностей студентов
экспериментальной группы до и после внедрения
развивающей программы.

Показатели
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Коммуникабельность
Эмоциональная
стабильность
Доминантность
Смелость
Доверчивость
Прямолинейность
Самоконтроль

Группы исследуемых
Контрольная Эксперимен
группа
тальная
группа
6,68±1,18 7,56±0,91

t

p

-2,94

0,004

6,76±0,83

7,36±0,63

-2,86

0,006

6,28±1,24
6,40±1,08
6,12±1,42
4,96±1,01

7,56±1,04
7,12±0,92
5,32±0,98
6,12±1,36

-3,94
-2,26
2,30
-3,40

0,0001
0,02
0,02
0,001

6,48±1,12

7,24±0,92

-2,61

0,01

Студенты экспериментальной группы превышают студентов контрольной группы по показателям
коммуникабельности, эмоциональной стабильности,
доминантности, смелости, прямолинейности и самоконтроля. Таким образом, развивающая программа
имела положительное влияние на личностную сферу
будущих инженеров: они стали проявлять больше
способности к общению, стали более ассертивными и
эмоционально уравновешенными, доминантными и
смелыми в принятии решений.
В таблице 5 представлены результаты сравнения
показателей терминальных ценностей у студентов
контрольной и экспериментальной групп после внедрения развивающей программы. Студенты экспериментальной группы превышают студентов контрольной
Вісник НТУ «ХПІ». 2017. № 52 (1273)

Актуальні проблеми розвитку українського суспільства

ISSN 2227-6890
группы по показателям ценностей социальных контактов и развития себя. То есть студенты стали проявлять большую социальную активность и стремление к
саморазвитию после участия в развивающей программе.
Таблица 5 – Средние значения показателей терминальных
ценностей студентов контрольной и экспериментальной
групп после внедрения развивающей программы
Показатели

Активные
социальные
контакты
Развитие себя

Группы исследуемых
t
Контрольная Эксперимен
группа
тальная
группа
29,76±5,27 36,92±4,06 -3,62

0,0001

34,48±4,44 36,40±4,61 -2,02

0,05

p

В таблице 6 представлены результаты сравнения
показателей профессиональных ценностей у студентов контрольной и экспериментальной групп после
внедрения развивающей программы.
Таблица 6 – Средние значения показателей профессиональных ценностей студентов контрольной и экспериментальной
групп после внедрения развивающей программы
Показатели
потребностей
Стабильные
отношения
Сложные цели
Самосовершенствование и
саморазвитие

Группы исследуемых
Контрольная Эксперимен
группа
тальная
группа

t

p

28,24±5,06 32,80±7,15 -2,59

0,01

27,24±4,52 32,96±5,40 -4,05

0,0001
0,01

После внедрения развивающей программы студенты экспериментальной группы стали проявлять
большую потребность в стабильных профессиональных
отношениях, выдвижении сложных целей и самосовершенствовании.
Выводы. Таким образом, результаты разработанной нами программы развития лидерского потенциала будущих инженеров демонстрируют существенное влияние на личностные качества и свойства,
необходимые для специалиста-лидера.
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УДК 316.4.05
К. О. ІБРАГІМОВА
ПРОЦЕС СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ТА ЙОГО ВПЛИВ
НА ПРОФЕСІЙНО-СПРЯМОВАНИЙ РОЗВИТОК
У статті проведено аналіз наукових поглядів та концептуальних розробок щодо процесу соціалізації особистості. Зроблено огляд теорій
соціалізації вітчизняних та закордонних вчених. Розкрито тлумачення поняття «професійно-спрямований розвиток». Теоретично доведено
вплив процесу соціалізації особистості на його професійно-спрямований розвиток.
Ключові слова: соціалізація, соціальна взаємодія, професійна діяльність, професійно-спрямований розвиток, професійна підготовка.
В статье проанализировано научные взгляды и концептуальные разработки процесса социализации личности. Сделан обзор теорий социализации отечественных и зарубежных ученых. Раскрыто понятие «профессионально-направленное развитие». Теоретически доказано влияние
процесса социализации личности на его профессионально-направленное развитие.
Ключевые слова: социализация, социальное взаимодействие, профессиональная деятельность, профессионально-направленное
развитие, профессиональная подготовка.
The article analyzes the scientific views and conceptual developments of the process of socialization of the individual. Theories of socialization of
domestic and foreign scientists are reviewed. The notion of "professionally-directed development" is disclosed. The article reveals the influence of the
level of socialization of the individual on the professional orientation. The historical aspect influencing the development of new theories of socialization by domestic scientists. The professional orientation is characterized, which is characterized by the aspirations, inclinations, motivation and interest
of the person to a particular professional activity, attitude to the profession itself. The importance of the process of social interactions on the process of
socialization of the personality in which the subjective "I" is stabilized has been proved. The process of socialization, which is formed under the influence of factors such as upbringing, family, educational institutions, the public, interest groups, the state, etc., has been studied. Theoretically, the influence of the process of socialization of a person on his professionally directed development has been proved.
Keywords: socialization, social interaction, professional activity, professionally directed development, vocational training.

Постановка проблеми. Професійна діяльність
сучасного члена суспільства є невід'ємною складовою
його життя в цілому і формує його особистість зокрема. Сьогодення побудовано таким чином, що особистість, задовольняючи свою потребу до діяльності, однозначно стикається з суспільством і розвивається в
процесі цього контакту. Будь-який контакт особистості з оточуючими має на увазі соціалізацію, яка, безумовно, в більшій чи меншій мірі впливає на нього.
Процес соціалізації, його вивчення і розробка викликають сьогодні великий інтерес вчених-теоретиків
і практиків. Соціалізація, як поняття, широко вживається в сучасних роботах філософів, соціологів, психологів
і педагогів, однак, необхідно зазначити, що фундаментальних досліджень з цього питання вкрай мало – історичний аспект проблеми освітлюється, як правило,
в концептуальних розробках вчених як ілюстрація
історичної спадкоємності науково-практичних ідей.
Мета статті – проаналізувати вплив процесу
соціалізації на професійно-спрямований розвиток
особистості.
Процес соціалізації особистості є невід’ємна
складова його розвитку, результати якої суттєво впливають на подальший соціальний професійноспрямований розвиток. В ході цього процесу відбувається формування покоління під впливом таких чинників, як: сім’я, спілкування, громадські організації й
інші соціально насичені аспекти життя. Саме тому
така велика увага до нього філософів, соціологів,
педагогів, психологів, політологів.
Вивчення процесу соціалізації почалося задовго
до формулювання в науці значення цього терміну.
Проведений аналіз педагогічних джерел дозволяє зробити висновок, що багато авторів описували і аналізували процес соціалізації, його складові та компоненти,

структуру, тощо, не користуючись терміном «соціалізація». І це зрозуміло, адже багато століть процес формування людини йшов незалежно від того, наскільки
сама людина могла осмислити його.
Соціалізація – це розвиток людини в процесі засвоєння культури суспільства. Першими зацікавилися
феноменом соціалізації Арістотель, Кант, Гегель, а
сам термін «соціалізація» запозичений з політекономії
і стосовно розвитку людини став використовуватися в
останній третині XIX століття, коли американський
соціолог Ф. Гіддінгс в книзі «Теорія соціалізації»
спожив його в значенні, близькому до сучасного.
Втім, є думка, що автором терміну «соціалізація» є
французький соціолог М. Тард [6, с. 11].
У Росії про соціалізацію заговорили дещо пізніше, в кінці XIX століття, причому у рамках економічної науки. Однак, видатний російський педагог
П. Каптерев був родоначальником терміну «соціалізація» у педагогіці – у своєму фундаментальному дослідженні «Історія російської педагогіки» він використовує термін «соціалізація» в сенсі «громадське виховання». Міркуючи про соціалізацію сімейного виховання, П. Каптерев розкриває два недоліки: 1) «... вийде безперечна шкода для розвитку дитячої індивідуальності, бо громадське виховання має своїм першим і найголовнішим завданням розвиток в дітях загальних, тобто схожих властивостей, залишаючи без
уваги або мало приділяючи уваги тим властивостям,
якими діти відрізняються один від одного.»;
2) «...сім’я вносить у виховання такі важливі елементи, як любов, розкриття і виховання дитячого серця.
Громадське виховання неминуче виховання розсудливе, побудоване на науці, до певної міри холодне. Воно
може бути прекрасним з об’єктивного боку, але воно
буде позбавлено сердечної теплоти. Без любові і ласки
© К. О. Ібрагімова, 2017
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дитя прямо в’яне і псується, а це можна знайти тільки
в сім’ї» [4, с. 212].
Необхідно зазначити, що з того часу у вітчизняній
педагогіці поняття «соціалізація» стало асоціюватися з
поняттям «виховання в широкому значенні слова»
(Н. Крупська, A. Луначарський, П. Блонський). Аналізуючи соціально-економічну обстановку, що склалася
після революції 1917 р., П. Блонський охарактеризував
ситуацію у сфері освіти як тривожну, таку, що розвивається стихійно, у зв’язку з чим він стверджував, що
«справжнє завдання – не замикати дітей від життя, а
навпаки, робити елементом навколишнього громадського життя; типовою рисою нині є саме широка соціалізація». На думку П. Блонського «склалася найгостріша необхідність створювати школу нового суспільства, яка «соціалізується», тобто потрібні діти «комуністичного суспільства, що будується» [1, с. 174–187].
Таким чином, значення терміну «соціалізація» до
60-х років минулого століття було скоректовано і використовувалося в педагогічній науці й практиці в
значенні «становлення, формування, виховання в умовах соціалізму». Цей підхід повністю відповідав політичній ситуації, що склалася на той час, і став дійсним
інструментом сталінської ідеології, що використала
процес соціалізації в значенні: «соціалізація - більше
соціалізму». Цей механізм практично привів до втрати
особового початку в підготовці до життя і формуванні
підростаючої людини.
У кінці 80-х на початку 90-х років XX століття
корінні соціально-економічні, ідеологічні зміни в нашій країні активізували роботу вчених по переосмисленню теоретичних і методологічних підходів до процесу соціалізації. Соціально-економічні перетворення
розсунули рамки соціалізації і змінили уявлення про
неї, викликавши до життя пошук нових форм соціальної адаптації дітей і дорослих в умовах свободи вибору
професії.
В умовах, що склалися, безперечним інваріантом
діяльності в умовах особово-орієнтованої освіти повинне було стати сприяння соціалізації та соціальної
адаптації його учасників до тих, що формуються в
суспільстві ринкової економіки і ринкових стосунків.
По суті, в той час розробляється нова теорія соціалізації особистості, в якій намітилися підходи до вирішення проблеми соціалізації дітей і молоді в практичній діяльності освітніх установ. Можна сказати, що
склалася вітчизняна міждисциплінарна школа соціалізації, представниками якої є Л. Буєва, Б. Вульфов,
І. Кон, A. Петровський, М. Рожков, Д. Фельдштейн
і інші. Про те, що ця школа авторитетна, а її дослідження ефективні, говорить включення поняття і процесу соціалізації в нову «Концепцію виховання молоді, що вчиться», розроблену в 90-х роках (О. Бодальов,
В. Караковський, З. Малькова, Л. Новікова та інші).
У «Концепції» признається цілісність людини як особи,
для формування якої необхідна взаємодія процесів соціалізації, виховання, саморозвитку, при цьому виховання розглядається як частина процесу соціалізації.
Автори концепцій виховання молоді, що
навчається, під соціалізацією розуміють двосторонній
процес: з одного боку, індивід засвоює соціальний
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досвід, цінності, норми, установки, властиві суспільству і соціальним групам, в які він входить, а з іншою, –
в процесі соціалізації він активно відтворює систему
соціальних зв’язків і соціальний досвід.
Процес соціалізації розглядався різнобічно, зокрема, Л. Буєва вважає, що «поняття «соціалізація»
означає процес соціального становлення людського
індивіда, формування його соціальної суті» [2, с. 125].
Кажучи про концептуальні розробки процесу соціалізації філософів, соціологів, психологів і педагогів, необхідно відзначити, що на Заході ця проблема
вивчається триваліший період і була вивчена такими
дослідниками, як Дж. Аллантайн, О. Брім-молодший,
В. Бронфен-Бреннер, Е. Еріксон та інші. Зарубіжні
дослідники тяжіють до двох основних підходів,
стверджуючи:
- індивід пасивний в процесі соціалізації, а сама
соціалізація формує індивіда, що адаптується до
суспільства, відповідно до своєї культури;
- індивід активний в процесі соціалізації і в процесі адаптації до суспільства змінює себе і свої життєві
обставини.
До представників першого підходу можна віднести французького соціолога Еміля Дюркгейма і американського психолога Толкотта Парсонса.
Так Еміль Дюркгейм, досліджуючи стосунки людини і суспільства, прийшов до висновку про необхідність рішення питання соціалізації. Цікаво відзначити,
що Е. Дюркгейм розглядав процес соціалізації як
«олюднення», здійснюване під впливом виховання. Він
відзначав: «... суспільство може вижити лише тоді, коли
між його членами існує значна міра однорідності. Виховання встановлює і підкріплює цю однорідність,
фіксуючи у дитини із самого початку істотні характеристики, потрібні при колективному житті» [3, с. 212].
Е. Дюркгейм стояв на позиції беззастережного
визнання за суспільством пріоритету перед людиною
в процесі соціалізації та пасивності індивіда в цьому
процесі. Теоретичні положення Е. Дюркгейма лягли в
основу теорії функціонування суспільства і були продовжені Толкоттом Парсонсом, що обґрунтував механізми процесів інтеграції людини в соціальну систему.
Т. Парсонс визначав соціалізацію як «інтерналізацію
культури суспільства, в якій дитина народилася», як
«акумуляцію індивідом соціальних ролей, норм, цінностей того суспільства, до якого він належить, шляхом «вбирання» загальних цінностей в процесі спілкування зі значимими іншими». Виходячи з цієї установки, Т. Парсонс сформулював двоєдине завдання соціалізації – сформувати у підростаючого покоління відчуття лояльності і відчуття відданості щодо системи.
Саме Т. Парсонсу належить думка про те, що в процесі соціалізації у соціалізуємого з’являється відчуття
неповноцінності, тому що виконання ним ролі неминуче піддається неоднозначним оцінкам агентів соціалізації: у свою чергу це впливає на власну самооцінку,
яка може виявитися вельми невисокою. Форми неповноцінності – самі різні: поведінка, що відхиляється –
створення субкультури, що компенсує невдачі соціальних груп в суспільстві (підліткових, кримінальних);
поява контркультур, що відкидають самовдосконалення.
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Цей підхід зробив вплив і був прийнятий такими дослідниками соціалізації, як Дж. X. Баллантайн, Е. Мак Нейл,
Дж. Огбю, Дж. Хевітхерст.
Інші підходи було теоретично обґрунтовано та
розвинуто американськими вченими, такими як
Ч. Кулі, В. Томас, Ф. Знанецький, Дж. Мід, деякі
теорії з яких нами було проаналізовано.
Так, Ч. Кулі основною ідеєю у своєї теорії висунув думку про те, що особистість формується на основі
безлічі взаємодій людей з навколишнім світом. В ході
взаємодій людина створює своє «дзеркальне Я», таке,
що складається з трьох елементів: як нас сприймають
інші; як інші реагують на те, що бачать; як ми відповідаємо на сприйняту нами реакцію інших. Спрощено
процес соціалізації, на думку Ч. Кулі, можна описати
так: індивід, спілкуючись в малих групах, де характерні
довірчі міжособові стосунки, як би дивиться в дзеркала, що відображають його «Я», у результаті «дзеркальне Я» допомагає індивідові побачити себе з боку,
провести самооцінку, сформувати в собі потребу до
самовдосконалення. Таким чином формується власне
людське «Я» та в процесі інтеракцій суб’єктивне «Я»
стабілізується, виробляється відчуття самоконтролю,
засвоюються норми і цінності малої групи.
Ми не можемо не погодитись, що в процесі
інтеракцій, тобто в процесі взаємодії, суб’єктивне «Я»
стабілізується, але, на нашу думку, цей процес досить
складний і залежить від багатьох чинників, в тому
числі від виховання, самооцінки, установок, тощо,
чого Ч. Кулі не врахував.
Дж. Мід, як і Ч. Кулі, вважав, що «Я» – це продукт соціальний, такий, що формується на основі взаємин з іншими людьми. «Особа формується на трьох
різних стадіях: імітація, ігрова стадія, стадія колективних ігор. У грі дитя навчається переймати на себе
ролі інших людей і розуміти (приймати) установки
соціальної групи. Провідною умовою формування
власного «Я» служить здатність індивіда переймати на
себе роль «узагальненого іншого» (певний узагальнений образ колективних вимог і установок до даного
індивіда). Установка «узагальненого іншого» – це
установка всієї спільності, через «узагальненого іншого» суспільство впливає на поведінку індивіда, здійснює контроль над його поведінкою, тому процес соціальної взаємодії в спільності входить як вирішальний
чинник в мислення індивіда» [5, с. 124]. Стає зрозуміло,
що в залежності від сформованості «Я» особистості, від
рівня його соціалізації, від здатності ототожнювати
себе з професією залежить професійна спрямованість
цієї особистості.
Професійна спрямованість характеризується прагненням, схильностями, мотивацією та зацікавленістю
особистості до конкретної професійної діяльності,
ставленням до самої професії і з'являється до моменту
вибору спеціальності та відповідає першому етапу
професійного самовизначення особистості.
Аналіз літератури вітчизняних та зарубіжних
вчених з питання професійної спрямованості особистості доводить, що існує суттєво різне трактування
поняття «професійна спрямованість» авторами. Так,
А. Мусалаєва визначає професійну спрямованість як
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установку на розвиток особистості відповідно до вимог
діяльності, що супроводжує все свідоме життя суб'єкта праці. Її можна охарактеризувати як фіксований на
певному віковому етапі рівень цілісного процесу становлення особистості спеціаліста. Узагальнюючи
поняття «професійна спрямованість» особистості
можна стверджувати, що це ціла система рушійних
людиною мотивів. Вона визначає його тип мислення,
схильності, потреби, бажання, інтереси що орієнтують
діяльність особистості.
В той час як з точки зору вибору профільного навчання і професії Дж. Холланд наполягає, що успішність професійної діяльності, задоволеність нею залежить, насамперед, від відповідності типу особистості
типові професійного середовища. Представники тієї чи
іншої професії за певними психологічними характеристиками більш-менш однорідні. Кожна професія приваблює людей яким притаманні спільні інтереси, погляди, нахили, певні психофізіологічні властивості та
інше. Оскільки представники кожної професійної групи характеризуються певною подібністю, то в багатьох ситуаціях вони реагують досить однаково, створюючи тим самим своє інтерперсональне середовище.
Таким чином, правомірно можна стверджувати про
наявність моделі професійного середовища, яке оточує людину. Тобто, від процесу соціалізації конкретної особистості – його індивідуального шляху становлення членом суспільства, залежить його професійноспрямований розвиток. Особистісні риси характеру,
психофізіологічні і генетичні особливості, безумовно
впливають на розвиток професійної спрямованості,
але значне місце у формуванні цього процесу займає
виховання, суспільство, котре оточує людину, рівень
його соціально-пізнавальної діяльності та актуальність
обраної професії в конкретному суспільстві.
Висновки. Аналізуючи теоретичні дослідження
можна зробити висновки, що індивід – це результат
процесу соціалізації, фігура, створена оточуючими. На
нашу думку, ця формула не може бути універсальною,
бо суспільство не може впливати на кожного однаково
і залежить це від темпераменту особистості, рівня сугестивності, характеру, емоційного стану, тощо. Тому ми
не можемо стверджувати, що суспільство одностайно
здійснює контроль над поведінкою особистості.
Саме тому в останній час домінантне місце в
професійній підготовці займає формування комунікативних навичок, особистісних якостей, умінь працювати у команді, готовності до активної соціалізації
у трудовому колективі. Сформованість цих здібностей
є моральною основою самостійної та колективної праці – спеціаліст визначає зовнішні умови та
обирає засоби вирішення проблем що з’являються у
професійній сфері.
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УДК 796.011.1-378.034
О. В. ЮШКО, Н. Ю. БОРЕЙКО, Л. Л. АЗАРЕНКОВА
ФОРМУВАННЯ ДУХОВНО-МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
У статті висвітлюється проблеми духовності особистості, визначаються її теоретичні засади, аналізуються ключові поняття «духовноморальні цінності», «педагогічні умови», визначено позитивний вплив занять фізичною культурою та спортом на формування особистості,
презентуються результати експериментальної роботи щодо розробки педагогічних умов формування у студентів духовно-моральних цінностей на заняттях фізичним вихованням, визначені рівні та критерії сформованості духовно-моральних цінностей.
Ключові слова: духовно-моральні цінності, студенти, педагогічні умови, фізична культура, фізичне виховання.
В статье освещается проблемы духовности личности, определяются его теоретические основы, анализируются ключевые понятия «духовнонравственные ценности», «педагогические условия», определено положительное влияние занятий физической культурой и спортом на формирование личности, представляются результаты экспериментальной работы по разработке педагогических условий формирования у студентов духовно-нравственных ценностей на занятиях физическим воспитанием, определенны уровни и критерии сформированности духовнонравственных ценностей.
Ключевые слова: духовно-нравственные ценности, студенты, педагогические условия, физическая культура, физическое воспитание.
The article deals with the problem of the spirituality of the individual, determines its theoretical principles, analyzes the key concepts of "spiritual and
moral values", "pedagogical conditions", determines the positive influence of physical culture and sport on the formation of the individual, presents the
results of experimental work on the development of pedagogical conditions for the formation of students spiritual and moral values in physical education classes, defined levels and criteria for the formation of spiritual and moral values. For the effective practical realization of the process of formation
of spiritual and moral values among students in the classes of physical education, several pedagogical conditions were distinguished. The teacher, with
a personal example, contributes to the cultivation of spiritual and moral values. In physical education classes, the teacher should include in the content
components that contribute to the formation of motivation and moral consciousness. The system of formation of spiritual and moral values should
include various active forms, innovative methods and means. Organization of events requiring the application of the acquired knowledge and skills.
Creation of a pedagogically comfortable educational environment.
Keywords: spiritual and moral values, students, pedagogical conditions, physical culture, physical education.

Вступ. Культурні та моральні цінності являють
собою головні мотиви життєдіяльності кожної людини,

забезпечують інтеграцію людей, а найважливішою
умовою сталого суспільства є наявність, збереження
© О. В. Юшко, Н. Ю. Борейко, Л. Л. Азаренкова, 2017
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та розвиток системи культурних та духовних цінностей.
Бурхливий розвиток в політичному, економічному, технічному житті сучасної України призводить до
змін в ідеалах, цінностях, вчинках людей. Пріоритети
економічного благополуччя людини стали головними
в останній час для українського суспільства, а саме
молоді, тобто для багатьох головними пріоритетами у
житті стають гроші та сенсом життя в споживанні –
їжі, одягу, прикрас, розваг та інше. Деморалізація
української молоді сприяє присутності у неї таких
аморальних якостей, як пасивність, байдужість, жорстокість, агресія. Через це в останні роки проблема духовно-морального виховання молоді все частіше привертає
увагу філософів, педагогів, психологів.
Одним із можливих шляхів вирішення проблеми
збагачення духовно-моральних цінностей молоді
є використання засобів фізичної культури та спорту.
На сьогодні фізична культура та спорт має великий
потенціал для їх формування.
Через те що фізична культура ускладняється, але
при цьому стає різноманітною та цікавішою збільшується активний інтерес до неї у більшій кількості молодих людей. А, значить, частка впливу фізичної культури та спорту на становлення особистих якостей та
формування духовно-моральних цінностей людини
може постійно зростати.
Проаналізувавши теоретичні дослідження та
практику організації фізичної культури молоді дозволили виявити деякі суперечності між:
- прагненням українського суспільства у підвищенні рівня духовно-моральних цінностей молоді та
відсутністю у вищих навчальних закладах необхідних
педагогічних умов, які спонукають студентів до духовно-моральної досконалості;
- необхідністю включення в систему фізичного
виховання студентів нових методів, засобів, змісту і
застарілими стереотипами організації його у вищих
навчальних закладах.
Таким чином, визначено, що проблема формування духовно моральних цінностей студентів на заняттях
фізичного виховання потребує свого вирішення.
Аналіз останніх джерел і публікацій. Дослідженнями сутності загальнолюдських цінностей, духовної культури особистості, її зв’язків з різними видами
людської діяльності розробляли наступні науковці:
М. Бахтін, М. Бердяєв, B. Соловйов, В. Розанов,
Е. Жильсон, Е. Кассирер, Д. Тичин, X. Ортега-і-Гассет,
П. Тейяр де Шарден, С. Франк та ін. Проблемою формування духовно-моральних цінностей у студентів займалися О. Олексюк, О. Семашко, Б. Нагорного, В. Яковенко, Д. Чернилевського та інші. Теоретичним вивченням
значущості формування духовно-морально цінностей
особистості у ВНЗ здійснили Н. Асташова, І. Бех, Є. Бондаревська, М. Боришевський, В. Жуковський, І. Зязюн,
М. Каган, М. Лещенко, О. Отич, А. Осіпцов, Г. Сагач,
О. Рудницька, О. Сухомлинська, Г. Шевченко та ін.
Метою цього дослідження є виявлення основних
педагогічних умов формування духовно-моральних
цінностей у студентів на заняттях фізичного виховання.
Завдання: У дослідженні вивчались теоретичні
засади духовно моральних цінностей молоді, вплив
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фізичного виховання на формування цінностей, визначався рівень сформованості духовно моральних
цінностей студентів НТУ «ХПІ».
Матеріали і результати дослідження. Розгляд
поняття «духовно-моральні цінності» не втрачало своєї актуальності у всі періоди історії та зараз має велике значення. Поняття «цінність» в науці тлумачиться
як будь-яке матеріальне або ідеальне явище, яке має
значення для людини чи суспільства, заради якого
вона діє, витрачає сили, час, гроші, здоров'я тощо, заради якого вона живе. У філософії виокремлено певний
розділ – аксіологія.
В філософії аналіз категорії «цінність» дозволив
визначити особливості її розуміння та формування в
різні часи. Науковці епохи Просвітництва доводили,
що лише на основі ціннісних орієнтацій справедливого суспільства можна формувати духовні потреби людини, і на їх основі індивідуальні духовно-моральні
ціннісні судження. Німецьки філософи (Гегель, Кант,
Фіхте, Шелінг) стверджували, що моральні, духовні
цінності притаманні тільки душі (внутрішньому світу)
людини. Велика кількість вчених-філософів (В. Соловйов, В. Вернадський, Д. Чижевський, К. Ясперс, М.
Хайдеггер, Ж.П. Сартр, Ортега-і-Гассет та інші), визначали, що проблема духовного життя завжди
пов’язана з особистістю.
С. Анісімов, В. Біблер, А. Лосєв та інші розглядали проблему цінностей у контексті цивілізаційних,
історичних процесів, на основі яких виникають загальнолюдські цінності.
Науковці розглядають «моральність», як сукупність цінностей і норм, які орієнтують людей вчиняти
відповідно до прийнятих у конкретному суспільстві
уявлень про добро і зло. Таким чином, моральність є
одним з найважливіших і суттєвих чинників суспільного
життя, суспільного розвитку та історичного прогресу.
На основі аналізу філософських досліджень
визначено поняття «духовно-моральні цінності», як
внутрішні, світоглядні переконання, що визначають
рівень розвитку культури та вихованості людини, які
базуються на моральних нормах виокремлених у
певних груп людей.
На формування цінностей особистості впливають
усі сфери людського життя. Фізична культура має великий культурний потенціал і є невід’ємною частиною загальної культури. Результат особистісного
осмислення та вироблення уявлень, відносин, переконань з фізичної досконалості являє собою фізичну
культуру особистості. Фізична культура об’єднує
структуру цінностей, самосвідомості, самопізнання та
самоставлення. На цьому формується Я-концепція
особистості, формується її розвиток, культурна поведінка діяльності в різних сферах життя. Через свою
різноманітність фізична культура охоплює усі властивості, якості, орієнтації, особистості, які дозволяють
їй бути гармонічною у культурі суспільства, вирішувати суперечності між природним та штучним,
працею та відпочинком, духовним та фізичним. Досягаючи гармонії через фізичну культуру людина надає
собі стійкість, надійність, впевненість, бере участь в
суспільному житті та інше.
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Виходячи з народного прислів’я «В здоровому
тілі – здоровий дух» стверджується, що фізична культура має велике духовне навантаження. Засновник
сучасних Олімпійських ігор, П’єр де Кубертен стверджував, що найважливіше значення спорту, що спорт
є «школою духовного благородства та моральної чистоти». В спорті поряд з фізичними якостями формуються й усі особистісні (сумлінність, чесність, гідність, дисциплінованість, витривалість, стійкість, командний дух, повага до суперника, сміливість та інші),
а також характер, сила волі, совість. При цьому, кожен
з видів спорту має своє особистості у вихованні
спортсменів. Наприклад, заняття з плавання розвиває
в людині працьовитість, рішучість, впевненість в собі,
цілеспрямованість, дисциплінованість, повагу до суперників, витривалість, любов до водних видів спорту,
невпинне прагнення до удосконалення та інше.
Таким чином, завдання формування духовноморальних цінностей на заняттях фізичного виховання
повинно забезпечуватись у вищій школі. Процес формування духовно-моральних цінностей полягає у володінні студентами знаннями з теорії та практики фізичної культури та спорту, а саме методики виконання
фізичних вправ, правил поведінки .на тренуваннях та
змаганнях, правил виду спорту, техніки безпеки,
вміння контролювати свій стан, надавати першу медичну допомогу, правил проведення змагань та спортивних свят, історії фізичної культури. Потім перетворення цих знань у переконання, основи поведінки.
Система формування духовно моральних цінностей включає наступні компоненти: студент, викладач,
мета, завдання, зміст, методи, засоби, форми, результат.
За аналізом досліджень науковців-педагогів до
методів виховання морально-духових цінностей належить загально відомі педагогічні методи; роз’яснення,
бесіда, лекція, діалогове спілкування, метод прикладу,
педагогічні вимоги, громадська думка, привчання, доручення, а також заохочення та покарання. Усі ці методи
можливо широко використовувати на заняттях фізичного виховання. Основними засобами в системі є фізичні вправи. Формами є практичні заняття, змагання.
З метою практичної реалізації визначеної системи
формування духовно-моральних цінностей, які забезпечать ефективне функціонування виховного процесу.
Обґрунтуванню і впровадженню педагогічних умов
присвячено багато праць з проблем вищої освіти проте
педагогічні умови формування духовно-моральних
цінностей на заняттях фізичного виховання не були
предметом дослідження і потребують наукового розгляду.
Системний аналіз психолого-педагогічної, філософської, методичної та літератури дає можливість
розглядати категорію «умови» як складову будь-якого
процесу. Лексичне значення поняття «умови» – обставини, де щось відбувається, робиться , твориться.
В педагогіці спеціальна визначають термін
«педагогічні умови», як певну обставину, що впливає
(позитивно або негативно) на формування педагогічної системи. Виходячи з цих визначень можна дійти
висновку, що педагогічні умови як предмет педагогічного дослідження – це спеціально організовані в
педагогічному процесі обставини, які полягають у
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відокремлені пріоритетів серед компонентів педагогічної системи, важливих для об’єкта досліджень. Зокрема нашому дослідженню – це чинники, що ефективно вплинуть на практичну організацію процесу формування духовно-моральних цінностей для студентів
на заняттях фізичного виховання.
П. Підкасистий педагогічні умови поділяє на дві
групи:
1. Внутрішні (індивідуальні) – індивідуальні властивості студента (інтерес, мотивація, цінності, характер, досвід, фізичну підготовленість та інше).
2. Зовнішні – державна політика, відносини викладача та студента та інше.
Для ефективної практичної реалізації процесу
формування духовно-моральних цінностей у студентів
на заняттях фізичного виховання було виокремлено
декілька педагогічних умов;
Викладач особистим прикладом сприяє вихованню духовно-моральних цінностей.
На заняттях фізичного виховання викладач має
включати до змісту компоненти, що сприяють формуванню мотивації та моральної свідомості.
Система формування духовно-моральних цінностей повинна включати різноманітні активні форми,
інноваційні методи та засоби.
Організація заходів, які потребують застосування
отриманих знань та вмінь.
Створення педагогічно комфортного виховного
середовища.
Усі ці умови були впровадженні у навчальновиховний процес на заняттях фізичного виховання
НТУ «ХПІ».
Перша умова – вплив особистості педагог на особистість студента. При цьому викладач дотримається
позиції рівноправності по відношенню до студентів
(взаємоповага). Для формування духовно-моральних
цінностей найважливішим є поведінка викладача та
його зовнішність. Власним прикладом він впливає на
дотримання здорового способу життя, бажання займатись фізичними вправами, досягнення поставлених
цілей особистістю та інше.
Перша умова – вплив особистості педагог на особистість студента. При цьому викладач дотримається
позиції рівноправності по відношенню до студентів
(взаємоповага). Для формування духовно-моральних
цінностей найважливішим є поведінка викладача та
його зовнішність. Власним прикладом він впливає на
дотримання здорового способу життя, бажання займатись фізичними вправами, досягнення поставлених
цілей особистістю та інше.
Друга умова, на заняттях фізичного виховання
поряд із метою фізичного вдосконалення ставиться
завдання сформувати духовно-моральні цінності (повага до себе та інших, впевненість в собі, довіра, цілеспрямованість та інше). Для вирішення цих завдань
необхідно надавати знання та формувати навички їх
прояву, тобто поряд з практичними заняттями додаються теоретичні та широко використовуються змагальні вправи. Для того аби знання стали навичками –
були моральною свідомістю особистості, студенти
повинні розуміти переваги дотримання цих знань та
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бажати їх виконувати. З цією метою на заняттях та
після них студентів потрібно заохочувати (позитивне
ставлення, довірливі стосунки, високе оцінювання,
суспільна повага та інше) – створювати внутрішню
мотивацію у студентів.
Третя умова, аналіз практичної організації фізичного виховання у вищій школі показав, що великий
відсоток (95%) викладачів використовують в навчальному процесі лише практичні заняття та традиційні
фізичні вправи, з метою тільки розвитку фізичних
якостей Для формування духовно-моральних цінностей у студентів необхідно впроваджувати нові активні
форми – діалогове спілкування, диспути, бесіди на
морально-етичні теми, приводити приклади з життя
відомих, успішних, морально вдосконалених спортсменів, висувати моральні педагогічні вимоги, привчати бути відповідальними, ввічливими, поважними до
інших, широко використовувати заохочення (відзнаки,
грамоти, статті, премії) та покарання(низька оцінка,
негативна думка), проводити консультації та багато
змагальних заходів. Також важливо постійно поповнювати арсенал фізичних вправ із різних видів спорту.
Наприклад, найкраще для формування командного
духу, поваги до інших, толерантності, справедливості,
чесності застосувати командні види спорту.
Четверта умова, для застосування отриманих
морально-духовних знань необхідно студента залучати у навчально-виховному процесі фізичного виховання, як помічника, викладача, інструктора з фізичного виховання, суддю, діючого спортсмена.
П’ята умова, створення педагогічно комфортного
виховного середовища передбачає індивідуальний
підхід до кожного студента, гуманне взаємовідношення між викладачем та студентом, членами спортивної
команди.
Були визначені рівні та критерії сформованості
духовно-моральних цінностей студентів: високий,
середній, низький.
Під «високим рівнем» визначено такий рівень ставлення, розуміння та поведінки студента, коли знання
глибокі, сформовані переконання вчинки свідомі,
стійкі в будь-яких ситуаціях і відповідають прийнятим
моральним нормам, виявляється воля, відповідальність, цілеспрямованість у подоланні труднощів, не
потребує сторонньої допомоги в прийняті будь-яких
рішень, відношення з іншими людьми доброзичливі.
Студенти «середнього рівня» мають поверхні
знання, менш активні, особливо в ускладнених
ситуаціях, відчувають острах перед самостійним
прийняттям рішення.
У понятті «низький рівень» ми визначено такий
рівень ставлення, розуміння та поведінки студента,
коли знання не глибокі (поверхні), не сформовані переконання, вчинки спонтанні, студенти не активні, не
відповідальні, проявляють байдужість, регулятори
моральної поведінки у студента ще не сформовані.
Дослідження рівня сформованості духовноморальних цінностей студентів НТУ «ХПІ» включала
комплекс методик, які доповнювали одна одну і бесіди.
В їх число входила діагностична методика «Ціннісні Орієнтації» М. Рокича, методика діагностики
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«Ставлення до життєвих цінностей. В дослідженні
приймали участь студенти НТУ «ХПІ» 200 студентів
чотирьох курсів (1 курс – 50, 2 – 50, 3 – 50, 4 – 50),
усіх факультетів.
Серед основних цінностей студенти виділяють:
здоров'я батьків, співчуття і допомогу іншим людям і
мати добре серце. Для більшості студентів має велике
значення незалежність суджень, самостійності при
вирішенні завдань духовно-морального характеру.
Оцінюючи рівень сформованості духовноморальних цінностей у студентів різних курсів можна
констатувати, що кількість студентів з високим рівнем
сформованості духовно-моральних цінностей збільшується з кожним курсом, так на 1 курсі з високим
рівнем сформованості духовно-моральних цінностей –
15% студентів, 2 – 18%, 3 – 27%, 4 – 58%, з низьким
рівнем на першому курсі 51% студентів, 2 – 38%,
3 –26%, 4 – 11 %,. Отримані результати визначають
ефективність розроблених педагогічних умов.
Проведене дослідження не вичерпує всіх актуальних аспектів проблеми, яка була визначена. У перспективі необхідно звернути увагу на подальше вивчення
питань щодо розробки методик виявлення досконалості
сформованості особистості, використання фізичної
культури в формуванні окремих особистісних якостей
(відповідальності, самостійності та інших).
Висновки.
1. Проблема формування морально-духовних
цінностей є актуальною в Україні.
2. Поняття «духовно-моральні цінність» тлумачиться як будь-яке ідеальне явище, яке має значення
для людини чи суспільства, заради якого вона діє, витрачає сили, час, гроші, здоров'я тощо, заради якого
вона живе.
3. Досягаючи гармонії через фізичну культуру
людина надає собі стійкість, надійність, впевненість,
бере участь в суспільному житті та інше.
4. Педагогічні умови формування духовноморальних цінностей на заняттях фізичного виховання – це чинники, що ефективно вплинуть на практичну
організацію процесу формування духовно-моральних
цінностей для студентів на заняттях фізичного
виховання.
5. Для ефективної практичної реалізації процесу
формування духовно-моральних цінностей у студентів
на заняттях фізичного виховання було виокремлено
наступні педагогічні умови:
• Викладач особистим прикладом сприяє вихованню духовно-моральних цінностей.
• На заняттях фізичного виховання викладач має
включати до змісту компоненти, що сприяють формуванню мотивації та моральної свідомості.
• Система формування духовно-моральних цінностей повинна включати різноманітні активні форми,
інноваційні методи та засоби.
• Організація заходів, які потребують застосування отриманих знань та вмінь. Кожний студент
проявляє себе в фізкультурно спортивні діяльності, як
особистість.
• В процесі фізичного виховання необхідно створення педагогічно комфортного виховного середовища.
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6. Визначено рівень сформованості духовно моральних цінностей студентів НТУ «ХПІ» Кількість
студентів з високим рівнем сформованості духовноморальних цінностей збільшується з кожним курсом,
так на 1 курсі з високим рівнем сформованості духовно-моральних цінностей – 15% студентів, 2 – 18%, 3 –
27%, 4 – 58%, з низьким рівнем на першому курсі
51% студентів, 2 – 38%, 3 – 26%, 4 – 11 %.
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УДК 378:796.071.2
Л. В. ЗІНЧЕНКО
ПРІОРИТЕТИ СПОРТСМЕНА ПРИ ПЛАНУВАННІ ОСОБИСТОГО ЧАСУ
У статті обґрунтовано необхідність ефективного розподілу пріоритетів спортсмена задля структурування життя, часу, діяльності і, що є
важливим, спрямування своєї енергії на досягнення поставлених цілей. Визначено та розкрито поняття «пріоритет», «ціль». Проведено
дослідження в якому були визначені пріоритети студентів-спортсменів, а також як змінювались ці пріоритети з першого по шостий курси.
Висвітлені підходи для розподілу пріоритетів при плануванні особистого часу.
Ключові слова: пріоритет, ціль, задачі, час, побудова, розподіл, спортсмени.
В статье обоснована необходимость эффективного распределения приоритетов спортсмена для структурирования жизни, времени, деятельности и направления своей энергии на достижение поставленных целей. Определены и раскрыты понятия «приоритет», «цель». Проведено
исследование в котором были определены приоритеты студентов-спортсменов, а также как менялись эти приоритеты с первого по шестой
курсы. Освещены подходы к распределению приоритетов при планировании личного времени.
Ключевые слова: приоритет, цель, задачи, время, построение, распределение, спортсмены.
The article substantiates the necessity of efficient distribution of the sportsmen's priorities for structuring life, time, activity and directing their energy
to achieve the set purpose. The concepts "priority", "goal" are defined and disclosed. A study was conducted in which the priorities of studentsportsmen were determined, and also how these priorities changed from the first to the sixth courses. Approaches to prioritization in planning personal
time are highlighted. To achieve this purpose, it was planned to conduct questionnaires and interviews. The research was attended by seventy students
of boys and girls from the first to sixth year of specialty 017 "Physical Culture and Sport", National Technical University "KhPI". By knowing the
priorities, you can optimize your activities, which ultimately helps in the successful achievement of the purpose. Thus, four methods were presented:
the Eisenhower principle; Quadrant Stephen Cowie, "ABC" technique, as well as standardization of time by John Maxwell, which help in planning a
personal time sportsmen. These techniques are designed to help a person to identify the importance and to meet his purpose in order to succeed in life.
We must also remember that the highest priority should be life and love for one's neighbor.
Keywords: priority, purpose, tasks, time, construction, distribution, sportsmen.

Вступ. У сучасному світі люди бажають бути
успішними, затребуваними, вміти управляти собою,
своїм часом, силами, своєю енергією. Є люди, які досягають своїх цілей. Вони вміють керувати своїм життям
і реалізуються у своїй сфері діяльності. Успішність в
більшості залежить від людини, від власного вибору.
Навчитися керувати собою, своїм життям цілком
можливо, для цього просто необхідно навчиться правильно розподіляти пріоритети. Знаючи пріоритети,
можна оптимізувати свою діяльність, що в решті решт
допомагає в успішному досягненні поставлених цілей.
Якщо казати про спортсмена-студента, який навчається у вищому навчальному закладі, тренується,
їздить на змагання і взагалі веде досить бурхливе життя, то йому вкрай необхідно уміти розподіляти пріоритети для того, щоб чітко бачити, куди треба направити або поширити потік своєї енергії на вирішення
поставлених задач. Тому ця тема є актуальною і має
важливе теоретичне і практичне значення. Дослідження проблеми пріоритетів спортсмена при плануванні
особистого часу відсутні.
Аналіз останніх джерел і публікацій. Багато
сучасних науковців, які вивчають проблему фізичної культури і спорту, розглядають індивідуальні

особливості спортсмена з точки зору педагогіки, психології, філософії та інших наук серед них слід назвати таких, як Н.Ю. Борейко, А.О. Тіняков, Т.Д. Арабаджи, Ж.Л. Козіна, С.С. Єрмаков, О.Ю. Ажиппо та інші.
Метою дослідження є аналіз та надання рекомендацій для розподілу пріоритетів спортсмена при
плануванні особистого часу. Для реалізації мети були
поставлені наступні завдання:
1) проаналізувати складові пріоритетів;
2) дослідити розподіл пріоритетів спортсменів
при плануванні особистого часу;
3) надати рекомендації для розподілу пріоритетів
спортсмена при плануванні особистого часу.
Матеріали і результати дослідження. В наш час
дуже складно розставляти пріоритети, тому що кількість можливостей вражає. Люди бачать десятки можливостей і при цьому не можуть зосередитися на суттєвих цілях. Тому навчитися правильно розставляти
пріоритети вкрай важливо, це впливає на нашу долю і
успіх в житті.
В житті кожного студента-спортсмена настає період, коли з’являється велика кількість важливих
справ різного характеру. Буття людини складається з
декількох важливих сфер, вони можуть змінюватись,
© Л. В. Зінченко, 2017
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але, загалом, однакові для більшості з нас. Наприклад:
- родина (включає рідних, дітей та особисті взаємовідносини);
- навчання (здача сесії, написання курсової,
реферату, лабораторних робіт, підготовка до контрольної або самостійної роботи, практики, участь у студентських наукових конференціях тощо);
- спорт (тренування, підготовка до змагань, збори,
виїзди на змагання тощо);
- здоров'я (заняття фізичною культурою, оздоровчі
методики тощо);
- імідж (зовнішній вираз людини, її образ, який
бачать оточуючі. Це тіло, міміка, хода, стиль в одязі,
манера поведінки тощо);
- любов (партнерські відносини, особлива взаємодія з іншою людиною);
- робота (безпосереднє виконання обов'язків, спілкування з колегами, підробітку тощо);
- хобі (захоплення, дозвілля, подорожі);
- суспільство (спілкування з друзями, однодумцями, сусідами і знайомими) та інші.
Періодично людина витрачає час на неістотні або
ті, що не входять до поставленої мети заняття, віднімаючи її від справді важливих справ. Саме тому необхідно навчатися розподіляти пріоритети.
Слово «пріоритет» з латинської мови перекладається як перший, старший. Пріоритет вказує на важливість дій і визначає порядок їх виконання в часі.
Пріоритети – це найкращий інструмент для реалізації
своїх бажань, цілей і планів.
Правильно визначити свої пріоритети – значить
сконцентруватися на своїх цілях. А концентруватися
на цілях – значить, швидше їх досягти і реалізувати.
Після визначення пріоритетів необхідно і вкрай
важливо їх розподілити.
Відповідальність професійного спортсмена, а
особливо це стосується лідерів спортивної команди –
приймати непрості рішення, керуючись пріоритетами.
Розподіл пріоритетів постійно вимагає, щоб людина думала наперед, аби зрозуміти, що важливо, яким
буде наступний крок, бачити, як усе узгоджується із
загальним баченням. Це досить важка праця.
Розподіл пріоритетів – це щоденне вирішення, що
потрібно зробити в першу чергу для того, щоб досягти
поставлених цілей.
Ціль (або мета) – проект кінцевого результату, на
який навмисно спрямований процес.
Для вирішення поставлених завдань передбачало
проведення анкетування і опитування. В дослідженні
приймали участь сімдесят студентів хлопців і дівчат
з першого по шостий курси спеціальності 017 «Фізична культура і спорт», Національного технічного
університету «ХПІ».
Для учасників розроблена анкета «Мої пріоритети» в яку входить тридцять п’ять запитань направлені
на виявлення пріоритетів: навчання, спортивні досягнення і професійна діяльність.
З результатів анкетування на представленій гістограмі можна побачити, що у студентів-спортсменів
на першому і другому курсі в пріоритеті спортивні
досягнення навчання.
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Рисунок 1 – Пріоритети студентів 1–2 курсів, (%)

Так видно, що на першому курсі: спортивні досягнення 47%; навчання 41%; професійна діяльність 12%.
На другому курсі незначна відмінність, так: спортивні
досягнення 45%; навчання 38%; професійна діяльність
17%. Можна сказати, що у студентів-спортсменів
першого і другого курсу в пріоритеті спортивні досягнення і навчання. Вони поєднують спорт і навчання
намагаючись поєднати ці два важливих пріоритети на
даному етапі їх життя.
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Рисунок 2 – Пріоритети студентів 3–4 курсів, (%)

У студентів-спортсменів 3–4 курсів, як видно з
гістограми, в пріоритеті залишились спортивні досягнення. Третій курс: спортивні досягнення 40%;
навчання 29%; професійна діяльність 31%. Четвертий
курс: спортивні досягнення 40%; навчання 22%;
професійна діяльність 38%.
Зазначено з даних результатів те, що студентиспортсмени 1–4 курсів прагнуть досягти поставленої
перед ними цілі, а саме досягти високих результатів в
спорті, тому це є для них в пріоритеті.
На рис. 3 чітко відзначається зміна в пріоритетах,
у студентів з’являються інші потреби, багато хто
з них займаються тренувальною діяльністю, виховуючи наступне покоління майбутніх спортсменівпрофесіоналів.
На п’ятому курсі: спортивні досягнення 19%;
навчання 20%; професійна діяльність 61%. На шостому курсі: спортивні досягнення 7%; навчання 27%;
професійна діяльність 66%.
Що може дати правильний розподіл пріоритетів?
91

Актуальні проблеми розвитку українського суспільства

70
60
50
40
30
20
10
0

66

61

19

ISSN 2227-6890

27

20
7
5 курс

6 курс

Спортивні досягнення
Рисунок 3 – ПріоритетиНавчання
студентів 5–6 курсів, (%)

Професійна діяльність
По-перше, знати на чому концентруватися. Подруге, це допоможе прибрати все зайве зі свого життя.
По-третє, це заощадить багато часу. Оскільки, якщо не
розподіляти пріоритети, людина робить все підряд,
а головні завдання залишаються в небуття, бо їм
приділяється дуже мало часу.
Вміння розставляти пріоритети полягає в грамотному розподілі завдань за ступенем важливості. І на
цьому етапі у багатьох починаються проблеми. На
перший погляд багато завдань не здаються настільки
важливими, якими є насправді. Визначити цю ступінь
і покликані численні способи розставляння пріоритетів. Розглянемо найбільш ефективні з них.
Принцип Ейзенхауера. (Дуайт Девід Ейзенхауер –
американський військовий і державний діяч, 34-й
Президент США). Один з найбільш часто вживаних у
визначенні першочергових і другорядних завдань.
Щоб зрозуміти, як поставити пріоритет, потрібно
створити собі анкету, щоб навчитися відокремлювати
поняття важливості і терміновості. Наприклад:
- ви хочете відновити роботу над метою, яку ви
поставили на рік. Однак ніяк не можете зайнятися цією
справою. Це важливо чи терміново?
- на поштову скриньку прийшло кілька листів.
Прочитати їх прямо зараз це важливо чи терміново?
- ви вирішили, що раз на півроку будете відвідувати лікаря. Минуло рівно півроку, але ви так і не сходили до нього. На сьогоднішній момент це важливо чи
терміново? (Вірні відповіді на запитання: важливо,
терміново, важливо).
Цей принцип заснований на комбінації лише
двох можливих варіантів, що дозволяє зробити аналіз і
класифікувати всі майбутні завдання. Таким чином,
вийде ієрархія справ, яка дозволить зрозуміти, що і
коли потрібно зробити.
Квадранти Стівена Кові. (Стівен Річардз Кові –
американський освітянин, письменник, підприємець
та мотиваційний спікер).
Метод, що дозволяє зрозуміти, як розставити
пріоритети в роботі. Згідно автору книги «Сім навичок високоефективних людей» все завдання людей
умовно можна розділити на 4 частини:
1. Важливе і термінове.
2. Важливе, але не термінове.
3. Термінове, але не важливе.
4. Не термінове і не важливе.
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Рисунок 4 – Квадрат Стівена Кові

За словами Стівена Кові, успішні люди в першу
чергу звертають увагу квадранту 2, і це дозволяє
заощадити час при виконанні інших завдань.
Однак кожен сам приймає рішення, які завдання
важливіше – з квадранта 1 або 2.
Методика «АБВ». Схожий принцип того, як правильно розставити пріоритети є в методиці «АБВ».
Але завдання в ній діляться на 3 категорії.
А – життєво важливе;
Б – важливе;
В – приємне.
Далі ієрархія завдань ділиться на підкатегорії А1,
А2, .. Б1, Б2, .. В1 і так далі.
Джон Максвелл (провідний експерт з питань лідерства) пропонує витрачати свій час за нормою.
Пропонується виділити основні показники які представляють найсильніші сторони людини, аспекти які
приносять найвищу винагороду. Наприклад.
Таблиця 1 – Розподіл часу за Дж. Максвеллом
Сфера
1.Навчання

Виділений час
35 %

2.Спортивна досягнення

25 %

3.Професійна діяльність

22 %

4.Творчість

18 %

Таким чином, було представлено чотири метода,
які допомагають при плануванні особистого часу
спортсмена. Ці методи створені для допомоги людині,
щоб визначити важливе і йти на зустріч своїм цілям,
аби досягнути успіху в житті. Треба пам’ятати і те, що
найвищим пріоритетом повинні бути життя і любов до
ближнього.
Висновки. Для студентів-спортсменів є важливим навчитися розподіляти свої пріоритети задля покращення свого життя і окремих його аспектів навчання, спорт, професія, родина та інші. Успішні люди
живуть відповідно до закону пріоритетів. Пріоритети
допомагають сконцентруватися на головному і не
витрачати свій час на відволікаючі фактори.
Важливо переглядати своє життя і задати собі
питання Чи є щось, що мені не вдається? В цей момент необхідно зрозуміти і проаналізувати спосіб
який буде діяти.
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ТЕХНІКИ
УДК 167/168
В. І. ШТАНЬКО
ВІРТУАЛІЗАЦІЯ І МЕРЕЖЕВА РЕАЛЬНІСТЬ: ПРОБЛЕМИ І СОЦІАЛЬНІ НАСЛІДКИ
В статті розглядаються проблеми та соціальні наслідки істотних змін в різних сферах людської діяльності під впливом інформаційних
технологій. Особлива увага приділяється проблемі співвідношення ієрархічних та мережевих принципів суспільного устрою, феномену
«розумного натовпу», проблемам ідентифікації людини в віртуальній реальності та проблемам міжособистісного спілкування.
Ключові слова: віртуалізація, мережева реальність, мережеві принципи суспільного устрою, ідентифікація і самоідентифікація
особистості, «розумний натовп».
В статье рассматриваются проблемы и социальные последствия существенных изменений в различных сферах человеческой деятельности
под влиянием информационных технологий. Особое внимание уделяется проблеме соотношения иерархических и сетевых принципов
общественного устройства, феномена «умной толпы», проблемам идентификации человека в виртуальной реальности и проблемам межличностного общения.
Ключевые слова: виртуализация, сетевая реальность, сетевые принципы социального устройства, идентификация и самоидентификация личности, «умная толпа».
The article deals with the problems and social consequences of significant changes in various spheres of human activity under the influence of
information technologies. Particular attention is paid to the problem of the correlation of hierarchical and network principles of social structure,
the phenomenon of "intelligent crowd", the problems of identifying a person in virtual reality and the problems of interpersonal communication.
Keywords: virtualization, network reality, network principles of social device, identification and identity of the person, "smart crowd".

Вступ. Однієї з істотних особливостей сучасності
є процес розвитку глобальних комп'ютерних мереж,
переведення в кіберпростір багатьох видів людської
діяльності, і, як наслідок, підміна соціальної реальності
віртуальною. Практичне формування нової концепції –
віртуалізації суспільства – зафіксував японський дослідник Кениши Омае, який охарактеризував цей процес як "головне парадигмальне зрушення останнього
десятиліття" [1, р. 177]. Віртуалізація соціального призводить до заміщення звичних соціальних інститутів їх
симуляціями, тобто уявними аналогами, які у свідомості людей мають статус цілком реальних, до формування
нового типу соціальної організації – мережевого суспільства. Концепція "мережевого суспільства" була запропонована професором соціології і соціального планування
Каліфорнійського університету Мануелем Кастельсом на
підставі багаторічних досліджень фундаментальних цивілізаційних процесів, що відбуваються в економіці,
культурі, соціальному житті сучасних суспільств (США,
Японії, Південній Кореї, Китаї, Англії, Франції та ін.) [2].
Особливості цього суспільства та соціальні наслідки істотних змін в усіх сферах людської діяльності
під впливом інформаційних технологій стали предметом філософських та соціологічних досліджень вітчизняних та зарубіжних авторів (Кастельса М., Бурдье
П., Турена А., Делёза Ж., Гваттари Ф., Назарчука А.В.,
Ємеліна В.А., Веллмана Б., Тоффлера О. та ін.).

Мета роботи. Віртуалізація соціального та формування мережевої реальності породжує нові соціальні проблеми та наслідки. Серед них – проблеми співвідношення ієрархічних та мережевих принципів суспільного устрою, проблеми ідентифікації людини в
віртуальному світі, проблеми міжособистісного спілкування, феномен «розумного натовпу», які є предметом розгляду в цій статті.
Проблеми співвідношення ієрархічних та мережевих принципів суспільного устрою. На думку
багатьох дослідників, на межі ХХ та ХХI століть формується новий тип соціальної організації – мережеве
суспільство, найважливішою рисою якого виступає не
просто домінування інформації або знання, а зміна
напрямку їх використання, в результаті чого головну
роль в житті людей набувають глобальні, мережеві
структури, які витісняють колишні форми особистої і
речової залежності. Так, М. Кастельс розглядає соціальну структуру, що формується сьогодні в глобальному масштабі, як мережеве суспільство, підкреслюючи,
що іменує соціальну структуру інформаційного століття мережевим суспільством тому, що «вона створена
мережами виробництва, влади і досвіду, які утворюють
культуру віртуальності в глобальних потоках, що перетинають час і простір» [2, с. 505]. Не всі соціальні виміри і інститути слідують логіці мережевого суспільства,
подібно до того як індустріальні суспільства протягом
© В. І. Штанько, 2017

94

Вісник НТУ «ХПІ». 2017. № 52 (1273)

ISSN 2227-6890
довгого часу включали багаточисельні постіндустріальні форми людського існування. Але всі суспільства
інформаційної епохи дійсно пронизані – з різною інтенсивністю – повсюдною логікою мережевого суспільства, чия динамічна експансія поступово абсорбує і
підпорядковує попередні соціальні форми»
У сучасному світі мережеві принципи громадянського устрою, вважає Кастельс, поступово змінюють
ієрархічні: якщо раніше мережева організація була
відображенням лише внутрішньої структури суспільства, її підсистем і об'єднань, то в новітньому устрої
суспільства вона відіграє ключову роль. "Саме мережі
складають нову соціальну морфологію наших співтовариств, а поширення "мережевої" логіки значною
мірою позначається на ході і результаті процесів, пов'язаних з виробництвом, повсякденним життям, культурою і владою" [3, с.494]. Характерною ознакою суспільства мережевих структур Кастельс вважає домінування соціальної морфології над соціальною дією,
оскільки приналежність до тієї або іншої мережі виступає одним з найважливіших джерел влади і змін в
сучасному суспільстві.
Для розуміння особливостей такої організації мережі французькі постмодерністи Ж. Дельоз і Ф. Гваттарі запропонували використовувати термін «ризома»,
запозичений з ботаніки, де він позначає будову кореневої системи без центрального стрижневого кореня,
на місці якого хаотично переплітається безліч корінців
[4]. Так утворюється ціла «коренева система» зв'язків,
і мережу можна розірвати в будь-якому місці без шкоди для неї в цілому. Ж. Дельоз і Ф. Гваттарі протиставляють ризому дереву, розглядаючи останнє як втілення ієрархічної структури, як образ світу, що вибудуваний логічно чітко і підпорядковується єдиній
структурі. Соціальним прототипом ризоми можна назвати зв'язки, позбавлені централізації, впорядкованості і симетрії: оскільки можна з'єднати кожну точку
системи з будь-якою іншою вона не ієрархічна.
Прикладом такої ризомної організації є глобальна мережа Інтернет. Через відсутність центрального
пункту, контролюючого інформаційні потоки, така
мережа є відкритою структурою, що має децентрований і неієрархічний устрій. Вона являє собою принципово незакінчену систему, яка динамічно розвивається
і має розгалужену структуру. Саме така організація
сучасного суспільства призводить до трансформації
моделей соціальної взаємодії, що супроводжується
«заміною просторових спільнот мережами в якості
основної форми соціальності» [5, с. 154].
Мережа – полімагістральна структура, в якій дві
точки завжди зв'язуються безліччю магістралей, а кожна магістраль складається з безлічі відрізків і шляхів.
Типовою для розуміння організації мережі є комірчаста, повторювана структура. Подібно до риболовної сітки, ця структура зводиться до повторення одного і того
ж елементу. Завдяки такому простому принципу можливе охоплення великих просторів, досягнення високої
міри комплексності. За рахунок клонування комірок
забезпечується єдність, яка має матричну природу і,
подібно до операцій з матрицями, здатна охоплювати
трансформації великих масивів об'єктів [6, с. 62].
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Мережі є досить давньою формою соціальної
організації, але в інформаційну епоху вони стають
інформаційними мережами, підсиленими інформаційними технологіями. Мережі рухливі і адаптивні і, на
думку багатьох дослідників, вони мають значні переваги перед традиційними ієрархічно організованими
морфологічними зв'язками, децентралізуючи виконання та розподіляючи прийняття рішень [6, с. 64].
Крім того, вони здатні розвиватися разом зі своїм оточенням і еволюцією вузлів, які складають мережі. У
них немає центру. Вони діють на основі бінарної логіки: включення/виключення. Все, що входить в мережу,
корисно і необхідно для її існування, що не входить –
не існує з точки зору мережі, і може бути проігноровано
або еліміновано. Якщо вузол мережі перестає виконувати корисну функцію, він відторгається нею і мережа
заново реорганізується. Деякі вузли важливіші, ніж
інші, але всі вони необхідні до тих пір, поки знаходяться в мережі. Не існує системного домінування
вузлів. Вузли підсилюють свою важливість за рахунок
накопичення більшої інформації і більш ефективного
її використання. Значимість вузлів зумовлена не їх
специфічними рисами, а їх здатністю до ефективного
розподілу інформації. У цьому сенсі головними вузлами є не центральні вузли, а вузли перемикання, що підпорядковані мережевій, а не командній логіці [2, с. 7].
Мережева комунікація має ряд особливостей і
властивостей, що виділяють її з інших типів комунікації. Як у всякої мережі, основна властивість комунікаційної мережі – багатоканальність, висока щільність
логістичних шляхів переміщення інформації. Якщо
якась ланка випадає з мережі, комунікація легко
знаходить інші шляхи, альтернативні ланцюжки
комунікаційних ланок.
Слід зазначити, що мережевий принцип соціальної організації починає задавати новий простір-час,
тобто починає впливати на фундаментальні основи
соціального буття: замість колишнього «простору
місць» приходить «простір потоків», а замість колишнього часового (ритмічного) часу настає «позачасовий
час». Цей новий тип соціального простору-часу знаходить своє найбільш яскраве вираження в віртуальної
реальності Інтернету.
За М. Маклюеном сучасний соціо-культурний
простір такий, що в ньому задані «всі часи і простори
відразу». Подібну тезу можна трактувати по-різному.
У роботах М. Кастельса вживається словосполучення
«безчасний час», за допомогою якого відзначається
той факт, що відтепер минуле, сьогодення і майбутнє
не пов'язані послідовністю, вони практично пов'язані
один з одним одночасно. Відбувається надзвичайне
«стискання» соціального часу [словосполучення «часгроші» виступає чітким фіксатором даного процесу]
аж до його анігіляції. М. Кастельс, який досліджує
феномен «віртуального часу», стверджує, що в інформаційному суспільстві час не тільки стискається, а й
відповідним чином «обробляється» [5].
Соціальний простір нового суспільства має свою
специфіку – це простір потоків (інформаційних, фінансових, освітніх тощо). Подібний «потоковий» простір
надає соціальній практиці фрагментований характер,
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що відображається на змісті і структурі світоглядних
поглядів, які все більше і більше релятивізуються.
«Простір починає здаватися позбавленим локальності,
а час – безчасовим континуумом, якщо вважати, що
багато важливих явищ, ситуацій та процесів в житті
залежать від безчасних і безлокальних потоків інформації, які в мережевому суспільстві управляють усіма
його сферами» [7, с. 67].
Нова просторова форма, характерна для соціальних практик, які домінують в мережевому суспільстві
і формують його – це простір потоків. Висловлюючи
це світовідчуття, М. Кастельс висунув гіпотезу про
перетворення в інформаційну епоху простору місць в
простір потоків. Під потоками Кастельс розуміє «цілеспрямовані, повторювані, програмовані послідовності
обмінів і взаємодій між фізично роз'єднаними позиціями, які займають соціальні актори в економічних,
політичних і символічних структурах суспільства»
[2, с. 64]. Наше суспільство, вважає він, побудоване
навколо потоків: капіталу, інформації, технологій,
організаційної взаємодії, зображень, звуків і символів.
Потоки є не просто одним з елементів соціальної
організації, вони є виразом процесів, що домінують в
нашому економічному, політичному і символічному
житті. Простір потоків є матеріальною організацією
соціальних практик, які домінують в мережевому
суспільстві і формують його.
Вибухове зростання мережевих зв'язків в суспільстві, на думку соціологів, багато в чому виникає завдяки розпаду більш міцних традиційних зв'язків. Традиційне суспільство скріплювалося жорстким каркасом
класичного уявлення про простір і час. Нинішнє розмаїття форм і зв'язків розірвало цей каркас, породивши плюралізм сприйняття соціального часу і простору.
Час стає подієвим, «відносним», багатонаправленим,
розірваним, як і простір.
«Нова комунікативна система, – підкреслює
М. Кастельс, – радикально трасформує простір і час –
основні виміри людського життя. Місцезнаходження
звільняються від своїх культурних, історичних, географічних значень і реінтегруються в функціональні
мережі або в колажі із іміджів, що включені в потоковий простір, котрий заміщує конкретний простір та
місцезнаходження. Час також стирається в новій комунікативній системі, де минуле, сьогодення та майбутнє можуть програмуватися для взаємодії один з
одним в одному і тому ж повідомленні. Поточний
простір і безчасовий час стають матеріальними основами нової культури, яка виходить за межі певного
досвіду і включає в себе різноманітність систем
презентації, що передалися спадкоємно» [2, с. 349].
Проблеми міжособистісного спілкування в мережевій реальності. Однією з найважливіших характеристик нового типу суспільства стало зникнення
територіальності (локальності) як виняткової (єдиної)
підстави людської комунікації. З огляду на зняття територіальних кордонів на перший план при соціальній
взаємодії виходить індивідуальний інтерес, а не приналежність до того чи іншого співтовариства, що знаходиться на певній території. В цілому, характер соціальних зв'язків людей має виразний тренд переходу до
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слабших, але більш різноманітних і комплексних соціальних зв'язків, які можуть виступати як засоби отримання інформації, ділових контактів, спілкування,
проведення дозвілля, громадської участі тощо. Більшість подібних слабких зв'язків не залежать від просторової близькості і повинні забезпечуватися засобами
комунікації.
Характерними особливостями комунікацій в віртуальній реальності, порівняно зі спілкуванням в реальному просторі, є невидимість суб’єктів комунікації та
неможливість безпосереднього візуально-аудіального
контакту між ними, анонімність, слабка регламентованість поведінки та практична відсутність соціальних
обмежень, багатоманітність середовищ спілкування,
видів діяльності і способів само презентації.
Коли ми переступаємо межі екрану і опиняємося
в віртуальному співтоваристві, підкреслює Ш. Теркл,
ми відтворюємо нашу особистість з іншого боку
дзеркала. «Інтернет, – відзначає вона, – стає важливою
соціальною лабораторією для експериментів з створенням і реконструкцією «Я», що характеризує життя в
постмодерністському суспільстві». При цьому «ідентичність множиться і розпадається, залишаючи присмак
тривоги і неспокою», стверджує вона [9, рр. 177, 174].
В Інтернет-просторі міжособистісне спілкування
набуває загального характеру, але здійснюється в основному в безособистісній формі. Співбесідник може
сповіщати про себе неповну і навіть недостовірну інформацію, він психологічно звільняється від необхідності репрезентувати в процесі комунікації самого себе,
конструюючи той образ "Я", який йому заманеться.
За словами М. Кастельса, «після переходу від домінування первинних відносин (уособлюються сім'ями
та громадами) до вторинних відносин (уособлюються
об'єднаннями) зараз створюється нова домінуюча
структура, заснована на тому, що можна було б назвати третинними відносинами. Канадський соціолог
Б. Веллман пропонує називати їх «персоналізованими
спільнотами», втіленням яких стають егоцентричні
мережі, які передбачають приватизацію соціальності
(в даному випадку мова йде про індивідуалізацію,
«становленні приватним») Вивчаючи еволюцію соціальних спільнот, Інтернету, людино-комп'ютерних
інтеракцій і соціальної структури, "little boxes
communities», що представляють собою тісно пов'язані
спільноти людей, які соціально і когнітивно інкапсульовані в гомогенні групи людей, що живуть поруч
один з одним і в основі взаємодії яких лежить «doorto-door» комунікація, він вважає, що вони перетворилися в "glocalized networks" – «глокальні мережі» (під
глокалізацією розуміється комбінація глибоких локальних і широких глобальних взаємодій) з характерною
для них «place-to-place» і «person-to-person» комунікацією і "networked individualism" ("мережевим індивідуалізмом»). Веллман виявив, що в сучасному суспільстві все активніше йдуть процеси поступового звільнення індивідів від впливу соціальних систем (груп,
локальних і виробничих спільнот) [див. 11]. Незважаючи на те, що в соціальних мережах людей оточують
сотні друзів і знайомих, вони, поринаючи в Інтернет,
стають все більш ізольованими один від одного.
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Але суспільство не розпадається на автономних
індивідів. На індивіда все більший вплив робить його
персональна соціальна мережа. Багато в чому, саме
спираючись на концепцію мережевого індивідуалізму,
М. Кастельс будує свою теорію мережевого суспільства, визначаючи мережевий індивідуалізм не як зібрання ізольованих індивідів, а як певну соціальну
структуру. «Люди, відзначає він, в усе більших масштабах організовуються не тільки за допомогою соціальних мереж, але і за допомогою соціальних мереж на
основі комп'ютерної комунікації. Таким чином, не
Інтернет створює модель мережевого індивідуалізму,
але розвиток Інтернету, – наголошує Кастельс, –
забезпечує відповідну матеріальну підтримку для поширення мережевого індивідуалізму в якості домінуючої форми соціальності» [2 c. 157]. «Мережевий індивідуаліст» на відстані кліка може виявитися для нас
ближче сусіда, ближче сім'ї і з цим нічого не поробиш,
доведеться змиритися.
Таким чином, одним з ключових трендів сучасності є індивідуалізація соціальних зв'язків, які виражаються через складну структуру егоцентричних соціальних мереж. Велику роль у формуванні та підтримці такої форми соціальності відіграє Інтернет і створення віртуальних соціальних мереж. Їх розвиток
сприяв масовому включенню людей в соціальні мережі і становленню корпоративної і професійної мережевої комунікації – оскільки люди стали об'єднуватися один з одним на основі спільних інтересів, стали
з'являтися «діяльністні спільноти» («communities of
practice») – спеціальним чином організовані в мережі
об'єднання людей, націлених на вирішення певної
проблеми, взаємодія яких заснована на принципі
масового співробітництва.
Проблеми ідентифікації людини в віртуальній
реальності. Людське існування в віртуальному середовищі багато в чому має конструктивну основу: вибудовується образ партнерів по комунікації, а також
норми взаємодії в віртуальній реальності. В віртуальному світі змінюється ідентифікація людини і її просторові уявлення про фізичні межі спілкування, так як
вона присутня і усвідомлює себе водночас віртуальному і реальному світі. В віртуальному світі соціальні
позиції маркуються слабше, статусні знаки і символи
можуть бути свідомо затушовані, приховані і спотворені. Створюється унікальна ситуація для формування
певних субкультур, в яких втрачають своє значення
багато стереотипів, упереджень та статусно-рольових
умовностей, що відіграють роль комунікативних
перешкод в реальному житті.
Соціальні мережі почасти уявляються людині ігровим полем, де зникає тілесність, статусність, вік, стать
тощо, що дозволяє їй відчувати себе рівноправним гравцем з іншими, створювати будь-який образ, приписуючи собі навіть ті риси, які їй не притаманні. Ці мережі
стають, як влучно зазначає Ж. Бодрийяр, «чимось на
кшталт дзеркала, що вірно являє … не реальний, а бажаний образ» [10, с.90], тим дзеркалом, в яке дивиться
людина, але бачить тільки те відображення, яке її тішить.
Можливості мережі дозволяють проводити експерименти з власною ідентичністю, приміряти на собі
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різні соціальні ролі, що призводить до віртуалізації
людської особистості. Єдина реальність буття людини
в мережі – це реальність самопрезентації, яка здійснюється в чатах, блогах, форумах, рольових іграх тощо і є засобом формування образу «Я», засобом самовираження і усвідомлення свої ідентичності.
Віртуальний світ, створюваний соціальними мережами, стає причиною втрати індивідом зв'язку з
реальним світом, веде його до егоцентризму. Людина
все більше концентрується на собі і своїх думках. Розчиняючись в глобальному мережевому просторі, багато втрачають здатність відповідати за свої дії і слова.
Тим самим загострюються проблема необхідності
конструювання соціальних відносин, а також власної
ідентичності індивіда, оскільки виникає ризик втрати
соціальних орієнтирів. Розвиток сучасних мережевих
технологій загрожує втратою ідентичності особистості.
Найяскравішим прикладом того, як культура симуляції змінює традиційні уявлення про людську ідентичність є віртуальні спільноти. Говард Рейнгольд,
професор Каліфорнійського університету в Берклі,
автор відомої книги «Розумний натовп: Нова соціальна революція», визначає віртуальні спільноти як «соціальні агрегації, що виникають в Мережі, коли достатня кількість людей протягом тривалого часу приймає
участь у публічних дискусіях, зазнаючи людські емоції,
необхідні для формування павутини особистісних взаємин у кіберпросторі» [12, с.71]. Об'єднуючими чинниками віртуальних спільнот (мережевих співтовариств)
виступають загальні цілі, інтереси і потреби; загальні
ресурси до яких члени спільноти мають доступ;
характерний тип дискурсу та тезаурус. Комунікаційним
середовищем цих спільнот є переважно кіберпростір.
Ще одним наслідком використання мережевих
технологій є феномен Smart Mobs («розумні натовпи»). Даний термін запропонований Говардом Рейнгольдом [13] для назви такої форми соціальної організації, що самостійно формується і структурується,
ефективно застосовуючи високі технології. Завдяки
цим технологіям стало можливим оперативно збирати
величезну кількість людей разом і координувати їх дії
на відстані.
На думку Рейнгольда, «розумні натовпи» – це
наслідок
глобального
поширення
і
розвитку
комп’ютерної комунікації, вони існують завдяки активним діям і передачі досвіду онлайн та офлайн. Нові
засоби комунікації можуть збирати величезні натовпи
людей в лічені хвилини і синхронізувати їх дії.
«Технологія зробила суспільство неймовірно мобільним. Миттєво натовп може виникнути і зникнути де і
коли завгодно – для цього потрібні примітивні технічні засоби», стверджує він [12, c. 157].
На практиці це положення втілилося в флешмобах (flashmob – «натовп-спалах»: flash – «спалах»,
mob – «натовп») – спонтанних масових акціях, що, як
правило, переслідують будь-які політичні, комерційні
або інші цілі. Велика група людей раптово з'являється
в певному громадському місці, протягом декількох
хвилин виконує заздалегідь обумовлені дії, названі
сценарієм, і потім швидко розходиться. Сучасні технології дозволяють створювати такі натовпи миттєво
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із залученням величезної кількості людей, що відрізняються за статтю, віком, соціальним статусом і захопленнями, але діючих узгоджено і при цьому не знаючи один одного, а про спільні дії домовляються в Мережі. У цій акції, спонтанної і підготовленої одночасно, людина стає важливою частиною виниклого цілого
і в той же час залишається сама по собі. Вона може
вийти за межі стереотипної поведінки, струсити з себе
чужі правила, відчуваючи себе при цьому під захистом групи однодумців. Та обставина, що учасники
флешмобів не знайомі між собою, теж важлива: в присутності друзів або родичів нам складніше розслабитися, ніж в компанії людей, близьких за інтересами,
але не пов'язаних з нами більш тісними узами.
Г. Рейнгольд підкреслює значимість віртуальних
засобів масової комунікації та інформації як політичного ресурсу, зазначаючи, що одна і та ж технологія
може бути використана і як засіб громадського контролю, і як знаряддя соціального протесту [12, с.17].
Без належної самоідентифікації та соціалізації людини
в глобальному масштабі, що ускладнюється рухливістю віртуального простору, анонімністю і створенням
фальшивих суб'єктів спілкування, вельми вірогідна
загибель особистості в мережеву епоху. Відчуття духовної і душевної порожнечі, що виникає в результаті
такого фіктивного спілкування, люди намагаються
заповнити шляхом створення ще більшої кількості
віртуальних контактів.
Висновки. Аналіз проблем і наслідків віртуалізації суспільства і формування мережевої реальності
дає підстави стверджувати, що в сучасному суспільстві відбуваються суттєві трансформації фундаментальних принципів організації соціального устрою, особливостей буття людини в новому типі соціальної організації. Формується принципово новий тип символічного існування людини, культури, соціуму, який починає виступати в якості основоположного для всіх
інших типів і в якому фізична, психологічна та соціальна складові особистості перебудовуються під впливом Інтернет-технологій. Віртуалізація суспільства і
формування мережевої реальності створює не тільки
нові можливості для удосконалення принципів організації соціального устрою та саморозвитку і ідентифікації людини, але й супроводжується почасти негативними процесами – руйнацією духовного світу людини, руйнуванням соціальних зв’язків та формуванням
«мережевого індивідуалізму», зняттям моральних
бар'єрів, падінням відповідальності. У зв'язку з цим в
епоху мережевого суспільства необхідна філософська
рефлексія комплексу розглянутих проблем.
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УДК 167/168
О. В. ДОБРОВОЛЬСЬКА
ЕВОЛЮЦІЙНА БІОЛОГІЯ: НА ШЛЯХУ ДО ПОСТНЕКЛАСИЧНОЇ НАУКИ
Еволюційна біологія сформувалась в окрему дисципліну майже 80 років тому, але з того часу її проблемне поле суттєво розширилось, перетворивши цей розділ біології на міждисциплінарний напрям досліджень. Нині еволюційна біологія є важливим об'єктом вивчення для
філософії науки через можливість аналізу характеру зростання наукового знання і виділення рис, характерних для перетворення на постнекласичну науку.
Ключові слова: еволюційна біологія, еволюція, постнекласична наука, міждисциплінарність, трансдисциплінарність, синтетична
теорія еволюції, багаторівневий відбір, постнормальна наука.
Эволюционная биология сформировалась в отдельную дисциплину почти 80 лет назад, но с тех пор ее проблемное поле существенно расширилось, превратив этот раздел биологии в междисциплинарное направление исследований. В настоящее время эволюционная биология
является важным объектом изучения для философии науки благодаря возможности анализа характера роста научного знания и выделения
черт, характерных для перехода к постнеклассической науке.
Ключевые слова: эволюционная биология, эволюция, постнеклассическая наука, междисциплинарность, трансдисциплинарность,
синтетическая теория эволюции, многоуровневый отбор, постнормальная наука.
The branch of biology, called evolutionary biology, was formed as a separate discipline around 80 years ago. Based initially on theories of neoDarwinism and Mendel’s ideas on heredity its problem field has considerably expanded, transforming this branch of biology into an interdisciplinary
research field. Currently, evolutionary biology is an important object of research for the philosophy of science due to two reasons. Firstly, this discipline is a telling example of rapid development and transformation of scientific paradigm that makes evolutionary biology an object for analysis of
nature of the growth of scientific knowledge. Secondly, due to its interdisciplinary character, it has traits symptomatic for transformation into postnon-classical (postnormal) science.
Keywords: evolutionary biology, evolution, post-non-classical science, interdisciplinarity, transdisciplinarity, Modern Synthesis, Multilevel
Selection Theory, postnormal science.

Вступ. Еволюційна біологія – це розділ біології,
що вивчає еволюційні процеси, які спричинили різноманітність життя на Землі. Базуючись на дослідженні
розвитку окремих видів, в межах цього напряму створюється загальна еволюційна теорія біосфери.
Цей напрям є досить динамічним, і нерідко нові
відкриття призводять до перегляду основних положень теорії еволюції. Крім того, дослідження в еволюційній біології проводяться на межі багатьох дисциплін, що є характерною рисою сучасної науки. Тому
цей напрям представляє інтерес для філософії науки, а
саме – для аналізу проблеми зростання наукового
знання і виділення рис, характерних для сучасного
етапу розвитку науки.
Аналіз стану питання. Феномен постнекласичної науки широко обговорюється у вітчизняній та
зарубіжній філософській літературі з кінця 20 століття [1–6]. Виникненням цього терміну філософське
суспільство Східної Європи зобов’язане В. С. Стьопіну,
який зазначив, що сучасний період розвитку науки є
переходом до нового, постнекласичного стану. Іншими

словами, це четверта глобальна наукова революція, якій
передували ще три. Перша з них відбулась 17го столітті
через становлення класичного природознавства; друга – в кінці 18го – на початку 19го століття і була
пов’язана з формуванням дисциплінарно організованої
науки. Третя революція, що відбулась у кінці 19го – на
початку 20го століття у зв’язку зі змінами у фізиці,
призвела до становлення некласичної науки.
Отже, згідно Стьопіну, постнекласична наука характеризується зростанням важливості міждисциплінарних досліджень; виникненням комплексних дослідницьких програм, що залучають експертів з різних
наукових кіл; більшою аксіологічною, економічною і
соціально-політичною спрямованістю; більш вагомою
роллю гуманітарних наук і їх методів.
Якщо у вітчизняній і російськомовній літературі
сучасний етап розвитку науки має назву постнекласичного або “переходу до постнекласичної науки”, то західні філософи іменують його “постнормальною наукою” або “модусом 2” [7–9]. Автори останніх двох
термінів виділяють такі характеристики сучасної науки
© О. В. Добровольська, 2017
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як трансдисциплінарність; гетерогенність, що означає
залучення науковців з різних сфер; постійний
контроль якості; орієнтованість на вирішення практичних задач і відповідність очікуванням суспільства;
рефлексія, тобто аналіз з боку соціальних наук щодо
наслідків розвитку науки [3, 7, 9]. Ці характеристики
більшою мірою відповідають трактуванню сучасного
етапу розвитку науки В. С. Стьопіна.
Наразі такі автори як В. І. Аршинов, Л. В. Броннікова, В. Г. Горохов, І. Т Касавін., О. М. Князєва,
С. П. Курдюмов, М. В.Попович, О. П. Поліщук,
В. С. Стьопін, І. В. Чернікова, аналізують постнекласичну науку в цілому, або окремі фактори, що призвели до її формування. При цьому увага приділяється в
основному фізиці, залишаючи інші дисципліни осторонь. Крім того, такі терміни як міждисциплінарність і
трансдисциплінарність, що є одними з характеристик
сучасної науки, потребують окремого розгляду для
уточнення їх змісту.
Мета роботи. Всі наведені характеристики постнекласичної науки тісно пов’язані між собою і заслуговують на окремий розгляд. В цій статті буде розкрито роль між- та трансдисциплінарних досліджень, а
також гетерогенності в становленні сучасної науки на
прикладі еволюційної біології.
Поняття міждисциплінарності. В тотожні, на
перший погляд, терміни “міждисциплінарність” і
“трансдисциплінарність” дослідники часом вкладають
різний, а іноді однаковий зміст. Наприклад, для
В. С. Стьопіна міждисциплінарність проявляється через активізацію взаємодії між різними дисциплінами
на декількох рівнях: теоретичному, методологічному,
онтологічному. Ця взаємодія відбувається шляхом
інтеграції теоретичних припущень, уніфікації термінології або через запозичення ідей та методів однією
дисципліною з іншої. В результаті, чіткі межі між
науками розмиваються, і предмет вивчення міждисциплінарних досліджень стає більш цілісним, що сприяє
побудові узгодженої наукової картини світу [6].
В той же час, інший дослідник міждисциплінарності Б. Ніколеску (президент Міжнародного центру
трансдисциплінарних досліджень, заснованого в 1987
р. у Франції), виділяє декілька її ступенів. Ці ступені,
кожен з яких має свою назву, відрізняються впорядкованістю внутрішніх міждисциплінарних зв’язків. Так,
мультидисциплінарна (multidisciplinary) або полідисциплінарна наука не передбачає інтеграції дисциплін,
при цьому один і той же об'єкт вивчається одночасно
в рамках декількох дисциплін з різних сторін.
Будь-яка тема, що вивчається всередині окремої дисципліни, може збагачуватися за рахунок суміжних
дисциплін без зміни кінцевої мети дослідження;
методологія і теоретичні припущення кожної дисципліни залишаються також незмінними. Тобто, в цьому
випадку кожен член мультидисциплінарної групи вчених буде проводити дослідження в рамках своєї дисципліни, згідно з нормами і правилами своєї спільноти, переслідуючи внутрішньодисциплінарні цілі. При
цьому підсумковий результат буде представлений
у вигляді серії окремих звітів, які не матимуть
загальної бази [10, с. 22], [11, с. 6].
100

ISSN 2227-6890
Міждисциплінарна (interdisciplinary) наука в
основному організована ієрархічно, її метою є подолання дисциплінарної обмеженості і надмірної спеціалізації. Дослідження в рамках однієї дисципліни залежать від практичних або ціннісних установок іншої,
більш високого рівня. Так, наприклад, медицина стає
міждисциплінарною, завдаючи певні цілі біології,
хімії та психології. В цьому випадку маємо запозичення методів однієї дисципліни в іншої, інтеграцію
різних теоретичних припущень, єдність деяких понять,
термінів. При цьому, незважаючи на вихід дисципліни
за колишні межі, її кінцеві цілі залишаються незмінними. Нерідко в рамках міждисциплінарної науки поєднуються теоретичні знання однієї дисципліни і технологічні досягнення іншої, а також виникають нові
напрямки, дисципліни.
Найвищий ступінь – трансдисциплінарна (transdisciplinary) наука. Вона охоплює одночасно вміст кожної окремої дисципліни, які входять до неї, все що між
ними і поза ними, представляючи об'єкт вивчення холістично. Метою такої науки є усвідомлення світу в цілому.
Поняття трансдисциплінарної науки Б. Ніколеску,
що є, безумовно, декілька ідеалізованим уявленням про
науку майбутнього, перегукується з поняттям постнекласичної науки В. С. Стьопіна. Обидва дослідника
відзначають тенденцію до міждисциплінарної інтеграції, до плюралістичності картин світу (рівнів реальності),
спільності філософських підстав. При цьому Стьопін
зазначає, що постнекласична наука, заснована на принципах еволюціонізму і системного підходу, – це далека
перспектива, в той час як характерні риси науки найближчого майбутнього – це поєднання дисциплінарних
та міждисциплінарних досліджень, зміцнення прямих і
зворотних зв'язків між ними, деяке розмивання кордонів, прийняття загальної наукової картини світу в якості
глобальної дослідницької програми [6, с. 404].
В інший спосіб трансдисциплінарність визначає
О. Князева: якщо в широкому сенсі трансдисциплінарності наука припускає єдність знання всередині конкретних дисциплін і за їх межами, то в більш вузькому
сенсі трансдисциплінарність означає “... інтеграцію
різних форм і методів дослідження, включаючи
спеціальні засоби наукового пізнання, для вирішення
наукових проблем” [12, с. 194].
Роль філософії, як відзначав Стьопін, полягає не
тільки у виділенні і формулюванні підстав науки, а й у
виділенні міждисциплінарної компоненти, вибудові
зв'язків між дисциплінами, що дозволяє здійснювати
перенесення ідей, методів, елементів дисциплінарних
онтологій, філософських підстав [6, с. 445]. У зв’язку з
цим розглянемо, як формувався такий комплексний
напрям як еволюційна біологія, і виокремимо міждисциплінарні компоненти.
Становлення і розвиток еволюційної біології.
Еволюційна біологія досліджує походження видів від
єдиного спільного предка, що включає процеси природного відбору, спадковості і мінливості ознак, розмноження та ін. Свою історію цей напрям веде з кінця
19 століття, базуючись на теоріях про походження і
мінливість видів, проте перетворення в окрему дисципліну відбулося пізніше, близько 80 років тому. Це
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відокремлення було спричинене розширенням досліджуваного поля і включенням даних з таких областей
як генетика, екологія, палеонтологія та ін. Нове міждисциплінарне поле отримало назву “синтетичної теорії
еволюції” (Modern Synthesis), і його теоретичними
засадами стали неодарвінізм та ідеї Г. Менделя про
спадковість. Більш детально вони можуть бути представлені таким чином: природний відбір є найвпливовішою силою еволюції; генетичне наслідування; поступовий характер макроеволюції через мікроеволюційні
процеси відбору, дрейфу, мутацій та потоку генів [13].
Пізніше в біології відбулося чимало змін, які
призвели до необхідності перегляду розуміння процесу
еволюції. До таких змін відносяться поява нових галузей дослідження (молекулярна генетика, еволюційна
біологія розвитку та інші) і відкриття нових явищ (негенетичне спадкування, адаптивні ландшафти, геномна еволюція та інші) [14]. Все це спричинило відкриття дискусії щодо необхідності введення нової теорії –
“розширеної теорії еволюції” або “розширеного еволюційного синтезу” (Extended Evolutionary Synthesis),
яка б дозволила пояснити нові явища.
Різниця між засадами синтетичної теорії і розширеної теорії еволюції має такий вигляд: не тільки
природний відбір, але й інші процеси спрямовують
еволюцію; інклюзивне наслідування; неоднакова швидкість еволюційних змін; додано більше процесів, що
сприяють макроеволюції [13]. Крім того, синтетична
теорія еволюції має обмежену пояснювальну здатність,
що не дозволяє їй теоретично обґрунтувати деякі процеси і явища. До них відносяться геномна еволюція,
багаторівневий відбір, здатність до еволюціонування,
епігенетична спадковість, теорія побудови адаптивних
ландшафтів, еволюційна біологія розвитку та інші [15].
Таким чином, еволюційна біологія набула ознак
міждисциплінарного напряму (за градацією Ніколеску). По-перше, загальна теорія еволюції має найвищий
статус і задає певні цілі дослідженням в інших науках:
біології, генетиці, екології та ін. По-друге, в рамках
еволюційної біології існує єдність понять, термінів,
інтегруються теоретичні припущення і технологічні
досягнення різних дисциплін. По-третє, цей напрям
постійно розширюється, охоплюючи нові області і
створюючи нові дисципліни: молекулярну генетику
(на межі молекулярної біології та генетики), еволюційну біологію розвитку, теорію багатомірних адаптивних
ландшафтів (на межі з екологією), епігенетику та інші.
Ще одним прикладом посилення зв’язків між різними дисциплінами в межах еволюційної біології є
теорія багаторівневого відбору, яка дозволила застосувати теоретичні припущення з природничих наук в
гуманітарній сфері.
Теорія багаторівневого відбору. Одним з явищ,
що виходять за межі синтетичної теорії еволюції, є
концепція багаторівневого або групового відбору
(Multilevel Selection Theory). Її головна ідея полягає в
тому, що процеси селекції та адаптації діють на декількох рівнях біологічної організації, включаючи клітини, окремі особи та групи [16]. Для теоретичного
обґрунтування цієї теорії, що характерно для сучасного етапу розвитку науки, були залучені експерти і дані
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з різних галузей науки: теорії еволюції, біології, статистики, філософії, соціології, психології, культури та ін.
Основна ідея багаторівневого відбору належить
Дарвіну, який вважав, що група, де поведінка індивідів вигідна для групи, але в той же час невигідна для
індивідуума, витіснить інші групи [17]. Прикладом
такої поведінки є альтруїзм, коли людина нехтує своїм
добробутом заради загального блага. При цьому
колективи з більшою часткою альтруїстичних членів
зазвичай витісняють колективи, які складаються з
егоїстичних особистостей [18].
Введення концепції багаторівневого відбору до
теорії еволюції ґрунтується на декількох аргументах:
появі нових емпіричних досліджень і теоретичних
моделей (наприклад, з мікробного світу, про вірулентність), і ширшій пояснювальній спроможності [19].
Згодом основна ідея багаторівневої теорії відбору
була застосована в іншій, гуманітарній сфері: в культурології, етиці та соціології [16, 20, 21]. Так, група
людей (етнонаціональна, соціальна) порівнюється з
організмом, обґрунтовуючи правомірність цього теорією “великих еволюційних переходів” (major
evolutionary transitions). Згідно цієї теорії, в історії відбулося кілька переходів, в результаті яких з окремих
одиниць виникли нові сутності: хромосоми – з окремих
генів, багатоклітинні організми – з одноклітинних, суспільства – з окремих індивидів [22]. Механізми, що
сприяли цим переходам – альтруїзм, доброзичливість,
каяття, справедливість і прощення. Саме ці чесноти є
основою моралі, при цьому саме вони роблять суспільство (соціальну або культурну групу) сильнішим [20].
Наразі теорія багаторівневого відбору має неоднозначний статус. Вона має групу прихильників, перш
за все, в особі Е. Собера та Д. С. Вілсона, та групу
опонентів (наприклад, Р. Докінз, С. Пінкер) [19, 23, 24].
Це протистояння проявляє ще одну рису сучасної науки – залежність від наукової спільноти. Згідно теорій
С. Тулміна та Т. Куна стосовно розвитку наукового
знання, думка наукової спільноти є важливою, а, іноді,
вирішальною для прийняття або відкидання тієї чи
іншої теорії незважаючи на її істинність.
Як зазначав Тулмін, описуючи свою концепцію, у
кожній дисципліні постійно з’являються нові пробні
теорії і методи. Проте лише деякі з них стають частиною системи дисциплінарних знань, оскільки цей
процес врівноважується процесом критичного відбору. Концептуальна зміна в науці може бути реалізована за умов достатньої кількість людей, які підтримують інновації, та відповідності інтелектуальному
середовищу. Останнє означає здатність вирішувати
коло проблем галузі та узгодженість з існуючими
концепціями та теоріями в рамках дисципліни [25].
Одним з центральних понять теорії Куна була
“наукова спільнота”, яка поділяє певну парадигму –
набір загальних наукових ідей та методологічних вказівок. Парадигма схвалюється та підтримується спільнотою, проте вона містить деякі невирішені проблеми,
що залишає багато місця для подальших досліджень.
Будь-яка зміна в науці, на думку Куна, стає можливою, якщо всі члени наукової спільноти приймають
зміни [26].
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Теорія багаторівневого відбору якраз і є прикладом протиборства всередині спільноти вчених, що
досліджують еволюцію. Незважаючи на те, що єдиної
думки з приводу теорії групового відбору так і не було
досягнуто, таке протистояння сприяє розвитку теорії
еволюції в цілому.
Висновки. Сучасна наука стрімко розвивається
разом із суспільством, абсорбуючи його цінності і норми. Вона пройшла кілька етапів розвитку, переросши
у складноорганізований інститут. Динаміка розвитку
науки регулюється багатьма процесами, два з яких є
диференціація, або спрямованість на вирішення конкретних завдань, спеціалізацію, та інтеграція, або створення міждисциплінарних досліджень та комплексних
програм. Еволюційна біологія є одним з напрямів, в
межах яких, з одного боку, окремі дисципліни поєднуються заради представлення об’єкта дослідження
більш цілісно, з іншого – виокремлюються нові дисципліни. Так, для теоретичного обґрунтування загальної теорії еволюції було активізовано взаємодію між
біологією, генетикою, екологією, палеонтологією,
ембріологією, вірусологією, соціологією, психологією
та ін. При цьому виокремились такі напрями як,
наприклад, молекулярна генетика та епігенетика.
Загалом розвиток еволюційної біології відбувається за класичним сценарієм В. С. Стьопіна: через
інтеграцію теоретичних припущень, уніфікацію термінології та запозичення ідей і методів. Яскравим
прикладом цього є теорія багаторівневого відбору, в
якій ідентичні процеси було розповсюджено на різні
онтологічні рівні.
Наразі еволюційна біологія має міждисциплінарний характер, і для переростання в трансдисциплінарну
науку необхідно осмислення міждисциплінарної компоненти, виділення загальних філософських підстав.
Залучення філософії дозволить поглянути не тільки на
кожну дисципліну в окремо, але і між ними, адже
біологія, генетика, екологія, соціологія нерозривно
пов'язані між собою. В рамках еволюційної біології
формується постнекласичний тип наукової раціональності, завдяки якому одержувані знання про еволюційні процеси співвідносяться не тільки з внутрішньодисциплінарного діяльністю, а й з соціальними цінностями і цілями. Ухвалення трансдисциплінарності
методології, що передбачає існування безлічі рівнів
опису, плюралістичний підхід, дозволить систематизувати теоретичне знання, знайти загальний напрямок
розвитку еволюційної біології.
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УДК 128
М. Г. ФИДРОВСКАЯ
ФИЛОСОФСКИЙ КОНЦЕПТ «ДУШИ» КАК УСТРЕМЛЕННОСТЬ К БЛАГУ
У цій статті пропонується гіпотеза на тему того, що таке душа. Розвиток науки дало можливість філософії виходити із достовірних джерел
та експериментів, у той самий час не відкидаючи філософію, а даючи їй матеріал для розгляду. Також треба зазначити, що ми представляємо
релігійну позицію і також саме із цієї позиції здебільшого розглядаємо душу.
Ключові слова: амьоба, зелений колір, душа, творіння, прекрасне, потворне, приємне, неприємне.
В этой статье представлено гипотеза на тему того, что такое душа. Развитие науки дало возможность философии исходить из достоверных
источников и экспериментов, в то же время не отрицая философию, но давая ей материал для рассмотрения. Также следует заметить, что мы
представляем религиозную позицию и именно с этой позиции в основном рассматриваем душу.
Ключевые слова: амеба, зеленый цвет, душа, психология, творение, прекрасное, безобразное, приятное, неприятное.
In this article it is being proposed a hypothesis on the subject of what soul is. The genesis of the science gave an opportunity to the philosophy to outcome of verified sources and experiments, at the same time not denying philosophy but giving it the material for consideration. Also it should be noted, that we are of the religious position and particularly of this position we are mostly considering the soul. We are considering soul as a fundamental
process of beautiful and ugly both itself and what it is percepting. Our concept has been supported by the opening in science about amoeba that instead
of its simplicity still has a position on pleasant and unpleasant.
Keywords: amoeba, green color, soul, psychology, creation, beautiful, ugly, pleasant, unpleasant.
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Введение. Многим было бы интересно, что такое
душа, как она появилась, что следует принимать за
душу, и как она была создана. Конечно – это фундаментальная проблема.
Степень разработанности проблемы. Категория души употреблялась всеми философами во все
времена. Что следует конкретно принимать за душу,
ученые – натурфилософы к сожалению не смогли до
нас донести одного мнения, да и категория души вообще спорна в науке, но наука разработала категорию
живой и неживой природы, правда не приняла категорию души, несмотря на множество гипотез о душе.
Фома Аквинский, к примеру, сравнивал душу человека с ангелом, но он говорил лишь, что интеллигенция, которая присуща ангелам, выше, чем интеллигенция человеческой души, поскольку ангелы более приближены к Божьему промыслу. Понятие души начало
использоваться еще с древних времен анимистического
мира, когда душа понималась, как особая сила в теле
человека, которая была способна творить разные магические действа. С древних времен люди искали ответ,
что следует считать душой. Древние привязывали душу
к дыханию и считали, что душа есть дыхание. Согласно
Платону, душа является бессмертной и нематериальной
сущностью. Впервые душа начала рассматриваться у
древних греков. С древних времен человек задавался
вопросом различия живого и неживого.
Новизна: Так что же такое душа? Мы считаем,
что душа есть прекрасное-безобразное. Нет, мы не
считаем, что душа – это нечто эстетическое, но мы
считаем, что душа есть постоянный процесс познания
мира в категориях приятное-неприятное, или прекрасное – безобразное. Возможно, за Гераклидом мы можем заметить, что душа есть переход одной противоположности в другую, то есть, если душа есть прекрасное и безобразное, то душой можно назвать переход прекрасного в безобразное и обратно, хотя обратно это оспоримо, поскольку если переход прекрасного
в безобразное очевиден, как например переход тела
после умирания в труп, то переход с безобразного к
прекрасному оспорим, так например душа по гипотезам из гниения должна воскресать, но это оспоримо.
Но, поскольку душа согласно религиозным
взглядам есть Божье творение, то душа по большей
своей части есть прекрасное, лишь с незначительной
частью безобразного. Здесь, конечно, многие вспомнят
Достоевского с его фразой «Красота спасет мир».
Если рассмотреть человека и его внутреннее
устройство, то он все же больше прекрасное, чем безобразное, и поскольку, если человек не болен, то ему
нравится все, что в нем происходит, то есть процесс
переваривания пищи человеку приятен, если он что-то
съел, процесс мышления, когда такое имеет место быть,
человеку приятен. Единственное, что является небольшой долей безобразного в человеке, это извержение
продуктов распада, посему человек прекрасен и рожден
для прекрасного, поскольку он есть Божье творение.
А то, что есть прекрасно, заложено в своей природе, а то что духовно и душевно прекрасно, должно
быть продуктом человеческого стремления, в его уже
свободном, но таком желаемом добром выборе.
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Мы не только считаем, что душа есть прекрасное,
поскольку это было бы немного тривиально, но мы
считаем, что душа есть процесс восприятия и оценки
прекрасного безобразного и поиск прекрасного. То
есть принципом, первичным и основным души является восприятие и оценка прекрасного и безобразного,
то есть приятного и неприятного. Вы скажете, но как
же? Человек, это разумное существо, которое давно
отошло от приятного и неприятного и у него давно
больше духовных, чем физических потребностей.
Наличие у человека души, или материалистам
больше понравится, мозга, поскольку душу еще не
нашли, но все-таки наличие у человека души, свидетельствует о том, что она есть тоже определенный
организм, более тонкий и его мы бы сравнили с одухотворенной природой, которую по ошибке называют
более низшей, а именно с деревьями и цветами, потому что нам кажется, что именно в этих хрупких и возможно, не совсем разумных, как сказали бы скептики,
творениях и просматривается душа более ясно, потому что они живут светом. Именно светом, а ведь к
свету, то есть добру и должна тянуться живая душа по
всем заповедям, а именно к свету и к любви.
Так, душой является определенная направленность,
внутренняя направленность к чему-то, что является благом, как например дерево направлено к солнцу, или же
направленность к покою и питанию, как у амебы.
Аргументацию и подтверждение нашего утверждения легко пронаблюдать на более простых организмах, как амеба. Если ее не трогать она чувствует
себя хорошо, то есть ей приятно. Когда она питается –
ей тоже приятно. Но амеба ощущает не только приятные чувства – если ее начать, например, трогать острым предметом, ей становится неприятно, она начинает кукожиться. При чем ученые доказали, что амебе
действительно бывает не только приятно, но и неприятно, поскольку уже было наблюдаемо и замечено,
что когда ей неприятно, происходит деполяризация ее
мембраны. Но в целом это вроде бы и все чувства
амебы, так как она является простейшим организмом.
По нашему мнению, амеба тоже имеет душу, более
того она является простейшей душой, но немного более развитой, чем душа растения. Следовательно, мы
можем проследить, что простейшая душа имеет первичные чувства, то есть первичные признаки души,
такие, как приятное и неприятное, то есть прекрасное
и безобразное.
Прекрасное и безобразное есть визуальное определение приятного и неприятного. К примеру, то, что
приятно глазу и в последствии мышлению, называется
прекрасным, то же, что – напротив, неприятно, называется безобразным. Так, мы видим, что прекрасное и
безобразное – есть визуальное определение приятного
и неприятного.
С человеком конечно все сложнее, чем с амебой.
У человека есть система категорий, которая определяет
предметы и кажется, что некоторые из них не является
ценностно маркированными, как например цвета, но
это так только на первый взгляд. Например, что касается цветов – это вопросы того, как человек себя
представляет и с чем отождествляет. То есть система
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человеческих категорий тоже сводится к приятному и
неприятному, то есть прекрасному и безобразному,
просто она приобретает большую вариативность, к
примеру, это более приятно и совсем немного неприятно, а это больше приятно и меньше приятно, и чтобы не называть что-то приятным или неприятным, у
категории появилось имя.
Но как же у человека из растения развилась такая
система категорий, которая смогла определять разные
предметы по степени приятности. Так можно проследить, как у человека развилось такое сознание, которое
смогло бы определять категории.
К примеру, клетке растения приятен свет, и так
первичная клетка начала тянуться к свету и постепенно уже у человека развился орган, который смог воспринимать этот свет, то есть видеть его. С ушами все
сложнее, скорее всего они развились с тем, чтобы живой организм, все же видя, чувствовал опасность, то
есть чтобы что-то не смогло доставить ему неприятное.
С религиозной точки зрения то, что является
приятным заложено в самом организме Богом. Так к
примеру, у нас в организме есть золото, есть вода.
Так, поскольку вода присутствует в обмене веществ,
человек тянется к ней и уже понимает, что вода нужна,
поскольку в организме есть, так сказать волшебные
трубочки с водой, по которым она циркулирует.
Но как же была создана душа? Похоже мы еще
так и не ответили на этот вопрос. Мы считаем, что
душа была создана Богом, так мы поддерживаем
средневековых философов, но как создана душа, мы
все-таки предположим. Скорее всего, правильно
оформленной живой материи с духовной субстанцией
(правильно оформленной здесь мы имеем в виду
оформление тела так, что человек сам понимает, что
ему приятно, а что нет, как с «волшебными» трубочками или тем же золотом) было предикативно предписано восприятие приятного и неприятного. Так у нас
получаются Адам и Ева, сидящие у древа познания
добра и зла.
Но как же была создана душа? Судя по всему в
душе, в этой тонкой материи нужно было соединить
жажду и возможность восприятия прекрасного и безобразного, но это сделать можно было только по средством категорического императива. Здесь мы опираемся на Канта, но в этом мы получаем и поддержку в
Писании, где Бог сказал «Будь» и стало. Так по нашему мнению Бог творил по средством категорического
императива. Говоря, чтобы нечто существовало, но не
только существовало, но и существовало отдельным
образом. Так нужно было сказать не просто будь, но
делай что-то чтобы быть, как например, смотри, чувствуй. Было сказано какое-то священное слово, которое и подразумевает то, что делает человек, а именно
он радуется приятному и печалится неприятному.
В человеческом языке нет такого слова, но Бог обладает таким священным словом. Также, как в Евангилие написано, «вначале было Слово и Слово это было
у Бога и Слово это было Бог». Здесь подразумевается
наличие какого-то другого божественного языка. И
еще Иисус Христос говорит, что тот, кто говорит на
чужом языке пророчествует. Из чего можно понять,
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что Бог говорит через человека, если он говорит на
каком-то другом языке, потому что он интуитивно
находит слова и истину, что свидетельствует о существовании божественного языка, посредством которого и был предъявлен человеку этот императив, то есть
слово, аналога которого мы не можем найти в современном языке.
Но почему же в таком случае Бог запрещает человеку вкушать плоды с древа познания добра и зла,
ведь, по сути, познание добра и зла есть человеческая
природа и в человеческой природе. По нашему мнению древо познания добра и зла есть то же самое, что
слово Бога. Здесь можно применить одну известную
фразу «що занадто, то нездраво». То есть принятие
плодов с древа познания добра и зла привело человека
к удвоению реальности, а следовательно к смерти
души, поэтому Бог и говорит, кто вкусит с древа
познания, смертью умрет.
Но что же такое сама душа по сути. Сложно, конечно судить о предмете, который никто не видел. Но
уже доказала, что душа существует, правда доказала
лишь косвенно – немало шума наделала книга Моуди
«Жизнь после жизни», в ней профессор философии
предоставляет многочисленные материалы, собранные
у людей, которые пережили клиническую смерть и
большинство из них свидетельствует, что жизнь после
жизни существует, при чем у всех них показания о
том, что ждало их после оглашения врачами клинической смерти практически сходится. Следовательно,
тело это еще не все и за видимой смертью, когда человек вроде бы сначала засыпает, а потом его тело начинает разлагаться и превращается в тлен может стоять
что-то еще. Следовательно мы можем предположить,
что тело человека – это еще не все, но у него есть душа. Все же, кто пережил клиническую смерть, говорили, что они существовали в таком же теле «там», как и
«тут». То есть мы можем предположить, что существует какое-то универсальное тело, которое не гибнет
с распадения нашего тела здесь. Это нематериальное и
бессмертное тело в Европейской традиции принято
называть душа. Эта традиция пошла еще с древних
времен, потому что большинство народов верили в
загробный мир, а следовательно, верили и в душу. Но
что же такое душа по своему составу?
Многие философы говорят, что душа – это тонкая материя, когда древние философы пытались объяснить из чего состоит душа, они говорили не только
об атомах различных стихий, но и о тонкой материи,
такой, как воздух или эфир. Платон считает, что
душа – это сущность человека. Аристотель считает,
что душа – это форма тела, которая в своей потенции
имеет интеллехию, поэтому она мыслящая.
Кроме того здесь мы получаем косвенное подтверждения существования Бога, поскольку какая-то
определенная сила должна была приписать душе восприятие прекрасного и безобразного, а следовательно
создать его, следовательно мы получаем тезис о том,
что душа есть творение, а не органичная форма жизни,
раз в ней все так разумно упорядочено. Следовательно, мы можем говорить об определенном Нусе, Уме,
с помощью которого и появилась душа.
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С давних времен философы говорят об определенном нусе – уме, который всем управляет и у многих – все создал. Вначале философы, здесь идет речь
об античности, говорили о нем в отношении первоначала, а в дальнейшем выделили его в отдельную,
движущую, силу.
Выводы. Подведем итог нашей статьи. В ней содержится наше мнение, которое представляет собой
гипотезу того, что является сущностью души. Поскольку многие философы, такие как к примеру Эпикур, отводили важное место чувственно воспринимаемому и приятному и неприятному, но никто не осмелился предполагать, что приятное и неприятное являются сущностью души, находятся в ее основе и являются чуть ли не основными и единственными чувствами человека. Мы поняли, что прекрасное и безобразное являются не только поводырями, как это было
у Эпикура, но сутью человеческого бытия. Другое
дело, что у человека есть система не только потребления, но и выведения. Следовательно, исконное внутренне приятное – это не только воспринимать и потреблять,
но и отдавать.
Более того, вслед за Платоном мы согласимся, что
для любого человека есть благо и это благо является
наивысшей идеей в мире идей, но она совпадает с идеей единого, то есть домыслив мы поймем, что эта идея
блага совпадает с единым Богом, поскольку Он един и
является первой причиной бытия. Постольку, поскольку Бог есть наивысшее благо, постольку угождать Богу есть наивысшее благо для творения, поскольку еще
раз подчеркнем, что мы есть его творения, а причина
рождения, согласитесь достаточно важной причиной и
будучи в природе является во многом определяющей.
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Мир является скорее миром феноменов, чем ноуменов. Бог не рождён, поэтому в Нем действует другая причина, Ему некому быть благодарным и Он может существовать, как ноумен, то есть Сам для Себя,
тем не менее Он принимает участие в жизни бытия, так
почему же тогда человек должен жить только для себя?
Примером существования человека для другого
является выделительная система человека, которая
источает ароматы для другого, а не для себя.
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УДК 141.7
В. Г. МУРАДЯН
ПЛЮРАЛІЗМ КОНЦЕПЦІЙ МІГРАЦІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
У цій статті згадуються різні концепції феномену міграції та зазначається про неможливість створення єдиного підходу щодо визначення
критеріїв та чітких філософських парадигм щодо цього явища. Така ситуація існує у зв’язку з самим характером феномену та не може бути
розв’язаною до тих пір, доки міграція буде елементом суспільного життя та необхідною умовою для розвитку. Вказується також і те, що
такий характер об’єкту дослідження має чіткі позитивні проявлення особливо для дослідників філософського виміру явища.
Ключові слова: міграція, правове регулювання міграції, соціокультурний вимір міграції, економіко-культурний вимір міграції,
міграційна політика.
В этой статье упоминаются разные концепции феномена миграции и указывается о невозможности создания единого подхода по определению критериев и чётких философских парадигм касательно этого явления. Такая ситуация существует в связи с самим характером феномена
и не может быть решена до тех пор, пока миграция будет элементом общественной жизни и необходимым условием для развития. Указывается также и то, что такой характер объекта исследования имеет чёткие позитивные проявления, особенно для исследователей философского
измерения явления.
Ключевые слова: миграция, правовое регулирование миграции, социокультурное измерение миграции, экономико-культурное
измерение миграции, миграционная политика.
The article includes referrals to different concepts of the migration phenomenon and mentions about impossibility to create one approach of setting
criteria and exact philosophic paradigms concerning this phenomenon. Such a situation exists because of the phenomenon’s essence and cannot be
resolved until migration is a part of social life and is a necessary condition for development. The article also mentions that such a character of the
object of research has specific positive effects especially for researchers of the philosophic dimension of the phenomenon.
Keywords: migration, legal regulation of migration, sociocultural dimension of migration, economic and cultural dimension of migration,
migration policy.

Актуальність. Через високу важливість та вплив
на суспільство міграцію завжди вивчали науковці як
сучасні так і закордоні, кожний у своєму напрямку. В
умовах сьогодення, глобалізаційні процеси, технологічний розвиток та розвиток суспільства створили
світ, у якому міграція є процесом неперервним у багатьох проявленнях. У більшості країн світу міграція
перестала бути дивною або рідкісною, мало хто дивується мігрантам та наявності інших культур у своєму
регіоні. Разом із зміною характеру міграції змінився і
її вплив. Такі зміни є об’єктом дослідження для багатьох науковців оскільки переоцінити значущість міграції неможливо: цей феномен є одним з факторів формування майбутнього суспільства. Через це існує
велика кількість теорій, досліджень та робіт на тему
міграції, що створені великою кількістю дослідників,
кожен з яких представляє своє бачення концепції. Наявність різних бачень та ідей, жодну з яких неможливо довести або спростувати за огляду на соціальність,
тобто високий ступінь суб’єктивності, явища, створює
плюралізм концепцій, що у свою чергу має позитивні
та негативні обставини для усіх, хто вивчає, досліджує
та цікавиться міграцією.
Новизна. Негативним фактором є те, що неможливо знайти єдину погоджену точку зору, доведену
іспитами та емпіричними даними, стосовно багатьох
аспектів феномену, що може завести деяких у розчарування та відчуження від цього пласту філософської
науки. З іншого боку, що і є позитивним, відсутність
констант та аксіом відкриває широке поле діяльності
для дослідників, що бажають йти своїм шляхом, знаходити підтвердження та доводи своїх теорій та напрямку
розвитку [2, c. 2]. У будь-якому випадку, актуальність
дослідження питань міграції залишається на високому
рівні завжди через високу роль та вплив феномену на
людей і саме цей тезис розкривається у даній статті.

Основна частина. Детально зупинимося на значимих працях українських вчених в галузі міграційних
процесів: фундаментальною роботою є «Міграційні
процеси в сучасному світі: обіговий, регіональний та
національний виміри. Понятійний апарат, концептуальні підходи, теорія та практика» за редакцією
Ю.І. Римаренка, виданою у 1998 р. В якій розглянуто
чималий пласт маловідомих проблем – етнічних, біологічних, культурних, медичних, правових, соціологічних. Такий стан здається виправданим, тому що міграція, як безперервний соціопроцес, вимагає від урядів та управлінців повсякденних ситуативних рішень.
Міграція постає в теоретико-прикладних уявленнях
складним процесом, для урегулювання якого слід застосувати добровільне та вимушене регулювання переселенських потоків і хвиль. Окремий пласт наукових
знань в енциклопедії – це концептуальні уявлення про
чисельних мігрантів, які, долаючи транскордонні відстані, прощаються з однією державою і зустрічаються з
іншою. Будь-яка держава – це політичний і соціальний
організм, якій по відношенню до мігрантів майже ні
коле не буває пасивним. Активне ставлення держави
до мігрантів найкраще проявляє себе у правовому зрізі. Кожна цивілізована держава по різному ставиться
до особистих і колективних прав громадян, а тим
паче – іноземців та осіб без громадянства [7, c. 36]. По
суті щоб вважати себе правовою, вона мусить створювати належні умови для юридичного забезпечення
прав і свобод мігрантів. Це, так би мовити, моральний
бік справи. Інший бачиться в тому, що держава
володіє «правом сильнішого» і всезагальна справедливість, яка офіційно проголошується нею, має бути
реалізована сповна.
В монографії Нижник Н.Р. «Державне управління
в Україні: централізація і децентралізація». Докладно
досліджується державне управління в Україні, а саме:
© В. Г. Мурадян, 2017
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«Державне управління міграційними процесами в
Україні: централізація та децентралізація при розмежуванні повноважень державних органів». Основна
мета розділу – це висвітлення змісту, законодавчонормативних актів в Україні з регулювання системи
управління міграційними процесами.
В монографії Новіка В. «Державна політика і
регулювання імміграційних процесів в Україні» в основі якої визначення основних напрямків довгострокової імміграційної політики України, розроблення і
наукове обґрунтування організаційно-управлінських
форм і методів її проведення, робота має окремий розділ «Нелегальна міграція і боротьба з нею в Україні»,
ця проблема розглядається в контексті визначення
принципових моделей побудови системи загальнодержавного і регіонального управління імміграційними
процесами в Україні.
Монографія Чеховича С. «Теоретичні засади регулювання міграційних процесів в Україні». Людство
у ході розвитку суспільства виробило основні правові
засади, інститути і норми регулювання міграційних
процесів. Україна тривалий час була відірвана від загальносвітових тенденцій становлення міжнародного
міграційного права. Завдяки своєму геополітичному
становищу держава знаходиться на перехресті міжнародних масових міграційних шляхів і є одним з основних суб'єктів Євроазіатських міграційних процесів.
Проблема актуалізується і тим, що після розпаду Радянського Союзу й утворення на її території нових суверенних держав, союзні республіки відносно одна до
одної набули статусу іноземних держав, їхні громадяни стали іноземцями, а подекуди через недосконале
законодавство – взагалі особами без громадянства.
Саме тому основою даної роботи є правове регулювання міграційних процесів в Україні та становлення
відповідних юридичних інститутів і державних органів,
міграційне законодавство, інші джерела права, а також
аналіз наукових джерел з питань міграції населення.
Входження України в міждержавні, міжнародні інституції вимагає імплементації міграційних норм міжнародного права в національне законодавство України,
внаслідок чого предметом даної роботи стали і міжнародно-правові акти та правова база тих країн, які вже
мають чималий законотворчий і правовий практичний
досвід щодо регулювання відносно нових для України
міграційних суспільних відносин [8, c. 132].
Робота Маліновської О. «Міграційна ситуація та
міграційна політика в Україні», яка носить теоретичну
і практичну спрямованість, стала, свого роду, відкриттям для багатьох людей, що цікавляться соціальнополітичною проблематикою. Науковий аналіз нових
явищ міграційних процесів, відображає серйозну занепокоєність відставанням у цій області знань. Так було
відзначено, що протягом багатьох років дані про міграцію не публікувалися у відкритій пресі, що не дозволяло обговорювати ці проблеми й обмінюватися результатами досліджень. Це в свою чергу, сприяло тому,
що вчені не змогли вчасно пояснити і спрогнозувати
проблему біженців. Проблеми соціально-політичного
та економічного розвитку країни підсилювала міграцію
і сприяла їй. Багатотисячні людські переміщення
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стали носити відкриту і сховану форми. Перша була
викликана масовим відтоком населення з Азербайджану і Вірменії, друга - з інших союзних республік.
Відзначалося також, що з проблемою міграції пов'язане загострення міжнаціональних відносин у тих республіках, де зберігається потреба в завезенні додаткових трудових ресурсів для роботи на підприємствах,
тоді ще союзного підпорядкування, розміщених без
обліку демографічного фактору.
Вивчення міграції надає людству інформацію про
її вплив на розвиток, історію та культуру людства.
Однак через сутність цього феномену вчені та дослідники можуть лише робити висновки щодо вже сталих
фактів, тобто минулих подій та значущих моментів, та
дивлячись на тенденції, можуть робити неточний
прогноз щодо майбутніх змін. Очевидним є те, що
міграція впливає на різні аспекти життя, змінюючи
існуючи соціальні парадигми та викликає необхідність
у суспільства змінювати діалектику [5, c. 286].
Висновки. Сучасний світ настільки швидко змінюється у різних вимірах, що орієнтуватися на невелику кількість концепцій не можливо та не дасть змогу
скласти уявлення про життєві аспекти, яке спиралося
на наукові дослідження. Кожна концепція дає свій
вимір, свій ракурс, свої категорії, дає можливість доторкнутися до зовсім несподіваних теоретичних напрацювань, уяснити окремі позиції з різних боків, тощо. Звернення до кожної виступає методологічною
базою, що формує плюральність думок відносно такого
складного в глобалізованому світі явища, як міграція.
Але зважаючи на швидкість змін вимірів, існує необхідність звертатися до дослідницьких робіт з метою
формування філософської парадигми та свого бачення
на такий специфічну феномен.
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УДК 004. 032. 6 : 811. 111 : 81 ‘ 25
А. А. БАДАН, І. В. НЕДАЙНОВА
МУЛЬТИМЕДІЙНІ ЗАСОБИ У НАВЧАННІ ФАХОВОМУ ПЕРЕКЛАДУ
В даній статті відображено дослідження ефективності використання мультимедійних засобів у навчанні фаховому перекладу, що проводилося на кафедрі ділової іноземної мови та перекладу Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" протягом
останніх двох років. Висновки дослідження базуються на аналізі опитування як студентів так і викладачів кафедри щодо продуктивності
застосування мультимедійних інструментів для вивчення англійської мови для професійних цілей.
Ключові слова: англійська мова для професійного спілкування, мовні компетенції, ефективність аудиторного навчання, мультимедійні технології, інтерактивна природа.
В статье предлагается исследование эффективности использования мультимедийных средств при обучении профессиональному переводу,
которое проводилось на кафедре делового иностранного языка и перевода Национального Технического Университета "Харьковский политехнический институт". Выводы исследования основываются на опросе как студентов так и преподавателей о продуктивности использования мультимедийных инструментов при изучении английского языка для профессиональных целей.
Ключевые слова: английский язык для профессионального общения, языковые компетенции, эффективность аудиторного обучения,
мультимедийные технологии, интерактивная природа.
This article concentrates on the opportunities that multimedia plays in the stages of second language acquisition for specific purposes. In Ukraine
multimedia tools are being widely integrated into teaching English and this fact supports the implementation of high-quality instruction. At the same
time, multimedia fosters new issues in higher education classroom. The paper reflects the research of multimedia efficiency at Business Foreign Language and Translation department at National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute” for the past two years. The conducted study is
represented on the response-based analysis of using different multimedia tools in teaching English for specific purposes and involves both the teacherbased and student-based analyses. Both the teacher’s mentoring and the student’s participation are being viewed and assessed in the multimedia enabled classroom as the counterpart contribution to the teaching process.
Keywords: ESP, language competences, the efficiency of classroom activities, multimedia technologies, interactive nature.

Вступ. Європейська спільнота натхненно працює
щодо вдосконалення якості вищої освіти. Оскільки
Болонський процес був започаткований як процес європейських реформ, що спрямований на створення
європейського простору вищої освіти, який "забезпечує Європу широкою, якісною та просунутою базою
знань та забезпечує подальший розвиток Європи як
стабільної, мирної та толерантної спільноти" [1], то
питання, пов'язані з якістю вищої освіти, дедалі більше виявляються у фокусі інтересів сучасного суспільства, а стирання європейських кордонів веде до академічної мобільності в рамках університетів, що приєдналися до Болонської системи. І цілком природно,
що багатомовність стала одною з важливих характеристик об'єднання Європи і, як соціальне явище, невід’ємною умовою європейського навчального простору.
Через легкий доступ до автентичних курсів і, що
не менш важливо, через швидкий розвиток комп'ютерних технологій, у пострадянських країнах різко підвисився інтерес до вивчення іноземних мов. І сьогодні
в Україні одною з ознак європейської інтеграції, що має
важливу соціальну функцію, є знання іноземних мов,
оскільки процеси об’єднання Європи відбуваються як

на державному та міжнародному рівнях, так і в індивідуальній та суспільній комунікації. Сьогодні українцю зрозуміло – щоб стати конкурентоспроможним
фахівцем як у своїй країні, так і за її межами, необхідно володіти іноземною мовою, бажано, англійською,
оскільки саме ця мова сьогодні визнана інструментом
глобальної комунікації. З цих причин зараз в українських ВНЗ створюються сприятливі умови для ефективного вивчення англійської мови за професійним
спрямуванням. Тим не менше, тривале використання
комп'ютерів у навчанні все ще не стало в українських
вишах нормою через їх вартість та організаційні
проблеми для роботи в аудиторії.
Формулювання цілей статті. Зважаючи на вищезгадані фактори, на кафедрі ділової іноземної мови
та перекладу НТУ "ХПІ" зроблені певні успішні
зусилля щодо подолання існуючих труднощів задля
моделювання реального спілкування та занурення
студентів у справжню мовленнєву ситуацію через мультимедіа при навчання фаховому технічному перекладу. Предметом даного дослідження є вивчення того,
як мультимедіа змінює ефективність діяльності
студентів, а його об'єктом виступає саме потенціал
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мультимедійних технологій для роботи студентів у
класі та поза його межами. Метою даної статті є висвітлення позитивних сторін роботи з мультимедійними інструментами при навчанні фаховому перекладу та відображення тих якісних результатів застосування мультимедіа, що були досягнуті на кафедрі ділової іноземної мови та перекладу Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" протягом останніх двох років. Проведене емпіричне дослідження базується на аналізі, основаному
на відповідях про ефективність використання різних
мультимедійних засобів та форм застосування для
вивчення англійської мови при навчанні перекладацьким компетенціям, і включає думки обох сторін навчального процесу, а саме викладачів і студентів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Останні роки в академічній науці зростає кількість
праць, пов’язаних з застосуванням мультимедійних
технологій у навчальному процесі взагалі та вивченні
іноземних мов зокрема.
Українські вчені, натхненні великими обсягами,
які можуть відкрити мультимедіа на занятті з іноземної мови, почали висувати механізми їх реалізації для
методологічної дискусії. Наприклад, В. Я. Пилипенко
[2, с. 162] зосереджує увагу на каналах, засобах і передбачуваних результатах; І. Бєлікова [3] зосереджується на основних методологічних та дидактичних
вимогах щодо використання інформаційних технологій у викладанні іноземних мов у вищих навчальних
закладах; Л. Сазанович [4] представляє огляд багатьох
популярних медійних програм, розроблених західними вченими, наприклад, таких як Via Voice, SMRT
English, підготовка до тестування IELTS, ділова англійська, англійська для сервісного обслуговування,
медична англійська, академічна англійська і т.і.;
Л. О. Ковальчук і Т. В. П'ятничка [5] аналізують зміст
сучасних медійних технологій у порівнянні з традиційними методами навчання. Західні колеги пішли
далі в аналіз позитивних та негативних наслідків
впровадження медіа технологій у навчання іноземній
мові, і тут спираємося на дослідження, проведені З.
Доведаном, С. Селяном та К. Вуковичем: вони підкреслюють важливість універсального використання видів діяльності під час впровадження мультимедіа: не
треба відмовлятися від традиційних граматичних
вправ, вправ на розуміння читання, написання листів
та есе, вивчення словника через статті, інформацію
про навчання за кордоном чи пошук роботи, рекламні
буклети, не забувати і про переклад, через який студент має опановувати відмінності між мовами та
багато іншого [6].
Виклад основного матеріалу дослідження. Цікавим досвідом для нас стала стаття непальського колеги
М. Пана, який підкреслив необхідність об'єднаних
методів, як традиційних, так і мультимедійних, для
навчання англійській студентів, що не є носіями мови.
Звернувши увагу на безперечні переваги використання мультимедійних технологій, які "можуть повною
мірою покращити уявлення студентів та практичні
мовні навички" та "забезпечити ефективний результат
навчання англійської мови" [7, с. 38], він також звертає
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увагу мультимедійних прихильників до недоліків, з
якими стикається вчитель під час мультимедійного
заняття: залежність викладача від мультимедійних
пристроїв під час навчання, коли він може "перетворитися на раба мультимедійних технологій і не може
грати ключову роль в якості фасилітатора" [7, с. 34];
брак спілкування між викладачем та студентами; відсутність в режимі реального часу викладання; втрата
логічного мислення студентів і, що не менш важливо,
затратний спосіб проведення мультимедійних занять з
іноземної мови [7, с. 33-35].
Фактично, всі висновки з вищенаведених джерел
повністю узгоджуються з даними нашого дослідження. Тим не менш, розвиток мультимедійних технологій призвів до нових шляхів та нових форм їх застосування. Почнемо з того, що ми визначаємо мультимедіа
в аудиторії як набір технологій, що поєднують в собі
інформаційні технології та записи телевізійних фрагментів (як графічні, так і анімовані), які допомагають
створювати автентичні мовленнєві ситуації для занурення студентів у вивчення мови і тим самим полегшити навички прослуховування автентичного усного
мовлення. І оскільки це дозволяє викладачам та студентам опановувати величезний інформаційний простір і надає їм свободу у створенні власного самостійного навчального середовища, "з педагогічної перспективи ми [викладачі] повинні шукати способи зв'язати
свободу та відповідальність, щоб студенти могли користуються цією свободою і, в той же час, брати на
себе відповідальність" [8].
Отже, нарівні з іншими перевагами (на думку
В. Пилипенка, до них можна віднести сильні емоції,
пильність та мотивацію "бути партнером" [2, с. 159]),
ми визначаємо причини, що мотивують викладацький
склад кафедри ділової іноземної мови та перекладу
НТУ "ХПІ" використовувати мультимедіа в аудиторії
при навчанні студентів фаховим перекладацьким
компетенціям:
1) залучення носія мови до аудиторії через телевізійний фрагмент;
2) інтерактивна природа використання мультимедіа;
3) принцип
кооперативності
«викладачстуденти» та «студент-студенти»;
4) мотивація самостійної підготовчої роботи
студента;
5) гармонійне співіснування традиційних методик з сучасними технологіями;
6) розвиток творчих навичок студентів та залучення їх персональних талантів;
7) легкість використання флеш-накопичувача для
різноманітних видів діяльності на занятті.
Варто дещо детальніше зупинитися на останній
причині, яка є чи не найпершим мотиватором застосування мультимедіа у навчальному процесі викладачами кафедри: в класі, обладнаному великим плазмовим
екраном і ноутбуком, єдиним інструментом, що використовується, є крихітний флеш-накопичувач. У порівнянні з аудиторією, де встановлений ряд персональних комп'ютерів, цей пристрій не потребує великих
затрат чи додаткових умінь, крім того, він є у кожного
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учасника навчального процесу. Однак при цьому існують етапи підготовки його використання. Це – попередня, індивідуальна робота з підбору потрібного
матеріалу для розробки набору вправ щодо майбутнього перегляду, та визначення кінцевої мети – організація заняття таким чином, щоб студенти стали частиною обговорення та "занурилися" у справжню мовленнєво-соціальну ситуацію. Ця технологія також надає можливості привести викладача, чия рідна мова
англійська, до аудиторії: студенти не тільки можуть
бачити носіїв мови на екрані та отримувати навички
прослуховування різноманітних автентичних акцентів
англійської мови, але також намагаються дотримуватися вказівок медіа-тьютора. Застосовуючи цю технологію, викладачі кафедри часто використовують навчальні матеріали методичної підтримки програми
еngVid, на сайті якої опубліковано більш ніж 400 відео-уроків, що укладені професійними викладачаминосіями англійської мови, що висвітлюють такі теми
як граматика, словниковий склад, фразеологізми, вимова, сленг, бізнес-англійська, письмове мовлення,
підготовка до іспитів IELTS/TOEFL/TOEIC тощо. Багато з уроків супроводжуються тестовими завдання
для перевірки засвоєння матеріалу. Такі мультимедійні заняття мають багато сприятливих аспектів, таких
як розвиток практичних навичок студентів, створення
"ефекту участі", що допомагає реалізувати принцип
інтерактивного відео-навчання та забезпечити повноцінне мовленнєве занурення.
Обговорення позитивних моментів на методологічних семінарах кафедри спонукало проведення аналізу щодо результатів використання різних мультимедійних інструментів на заняттях з фахового перекладу. Було підготовлено два типи анкет щодо ефективності використання мультимедіа в класі порівняно з
традиційними методами викладання англійської мови.
Перший тип був призначений для викладачів кафедри,
другий був призначений для самостійної оцінки ефективності такої діяльності самими студентами. Обидві
анкети включали питання, які оцінювалися від найнижчого 1 балу до найвищих 5 балів. Кількість задіяних
викладачів складала 25 осіб, у студентському корпусі –
250 осіб. Питання, що були включені до анкетування,
стосувалися оцінювання проценту участі студента у
занятті, уваги студентів, їх емоційного стану під час
роботи з мультимедіа, ефективності у засвоєнні матеріалу, впливу мультимедіа на відвідування занять, покращення комунікативної майстерності, занурення студентів у мовне середовище та мотивацію до навчання.
Як і передбачалося, в анкетах студентів порівняння застосування традиційних та мультимедійних технологій показало переважні пріоритети останнього (близько 85%). Отже, середній бал для уваги в традиційних
методах становив 3-4 бали, у мультимедіа - 5. Подібні
результати були справедливими щодо інших позицій.
Проте приблизно 5% студентів надали меншу кількість
балів у мультимедійному підході мотивації та відвідуванні занять (близько 2%). Багато студентів визначили
пріоритети мультимедіа порівняно з традиційними
методами щодо ефективності навчання та покращення
комунікативної майстерності.
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Що стосується анкет викладачів, то вони представили більш одностайну думку: найвищу оцінку
(100%) отримало оцінювання проценту участі студента у занятті та їх активне занурення у автентичне англомовне середовище. За спостереженнями викладачів,
після перегляду різноманітних відео-фрагментів значно покращується швидкість мовлення та навички аудіювання студентів. Крім того, перегляд роботи перекладача у певному середовищі додає до фахової компетентності майбутнього професіонала-перекладача.
Висновки. Застосування медійних технологій у
процес викладання фахового перекладу є вже
обов’язковим компонентом навчального процесу на
кафедрі ділової іноземної мови та перекладу НТУ
«ХПІ». На основі проведеного дослідження ми можемо
виокремити основні переваги таких методик, а саме:
1) мультимедійні технології навчання іноземної
мови в класі порівняно з традиційними техніками є
більш е ефективними в тому, якого прогресу можуть
досягти студенти за одиницю часу в тій чи іншій
мовній діяльності;
2) мультимедіа в класі все ж треба поєднувати з /
або заснованими на традиційних методах презентаціями та тренуванням, оскільки вони переважно вимагають певного рівня студентської майстерності для
роботи з ними;
3) простий пристрій – флеш-накопичувач – є економічно вигідним та доступними в аудиторії, оскільки
для його застосування потрібний лише тільки плазмовий екран для всіх видів діяльності;
4) ефективність будь-яких методів навчання,
включених до мультимедіа, повністю спирається на
здатність викладачів залучати студентів до участі в
процесі навчання, де сам викладач виступає центром
цього процесу.
5) методи самостійних студентських проектів
виявляються творчими та ефективними;
6) для задоволення потреб усіх студентів, від
найвищого до найнижчого рівня знань, викладач
повинен стати партнером та наставником, а також
застосовувати всі свої педагогічні вміння, щоб зберегти немотивованих студентів від відсторонення від
навчальної діяльності.
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УДК 004.912
С. B. ПЕТРАСОВА, М. О. КУЗЬМІНА, І. О. МАНУЙЛОВ
ОСОБЛИВОСТІ МОРФОЛОГІЧНОЇ РОЗМІТКИ КОРПУСІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
НА ПРИКЛАДІ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
У статті розглядаються особливості автоматичної морфологічної розмітки корпусів текстів української мови. Створено корпус текстів української мови, які представляють інструкції технічної документації. Розроблено систему тегів для формалізації морфологічної інформації.
Описано розроблену програмну реалізацію запропонованого методу автоматичної морфологічної розмітки, що дозволяє отримувати з корпусу технічної документації приклади вживання в мові як конкретних словоформ, так і слів у всіх їх граматичних формах.
Ключові слова: морфологічна розмітка, корпус текстів, технічна документація, тегсет.
В статье рассматриваются особенности автоматической морфологической разметки корпусов текстов украинского языка. Создан корпус
текстов украинского языка, представляющих инструкции технической документации. Разработано систему тегов для формализации морфологической информации. Описано разработанную программную реализацию предложенного метода автоматической морфологической разметки, позволяющую получать из корпуса технической документации примеры употребления как конкретных словоформ, так и слов во всех
их грамматических формах.
Ключевые слова: морфологическая разметка, корпус текстов, техническая документация, тегсет.
The article deals with the features of tagging Ukrainian corpora. Representing instructions for technical documentation, the corpus of Ukrainian texts is
created. The main principles and means of morphology in the Ukrainian language are determined for further tagging. The system of tags is developed
to formalize morphological information. Based on the procedural method of morphological analysis, the algorithm for tagging nouns in the Ukrainian
language is described. The implementation of the proposed method of automatic tagging is developed. This result allows receiving examples of the use
of both specific word forms and words in all their grammatical forms from the technical documentation corpus.
Keywords: tagging, text corpus, technical documentation, tagset.

Вступ. В останні десятиліття все більш активно
впроваджуються методи дослідження, що базуються
на корпусах текстів. В сучасній лінгвістиці під корпусом розуміють обмежений за обсягом набір електронних текстів, зібраних з метою максимально точного
представлення досліджуваного варіанта мови [1]. Використання корпусів дозволяє вивчати одиниці тексту,
слугує джерелом і інструментом багатоаспектних
лексикографічних праць та джерелом для уточнення
існуючих граматик і складання нових.
Слід зазначити, що основна особливість мовних
корпусів – «розміченість», тобто наявність у складі
текстів спеціальних міток, що описують як самі тексти, так і одиниці, що відносяться до різних мовних
рівнів. Під час автоматичної обробки природномовних
текстів саме морфологічна розмітка є основою як для
морфологічного аналізу, так і для подальших форм
аналізу – синтаксичного і семантичного.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
В процесі розвитку мережі Інтернет стали доступні
великі обсяги текстового матеріалу, придатного для
проведення різних лінгвістичних досліджень. При
цьому постає питання щодо репрезентативності і збалансованості мовного матеріалу, який є ключовим при
формуванні корпусів текстів [2].
Серед сучасних корпусів української мови варто
зазначити національний корпус української мови Інституту української мови НАНУ (50 млн. слововживань) – вибірка текстів сучасної української мови, яка
є репрезентативною для всіх функціональних рівнів
загальнонародної мови та призначена для лінгвістичного аналізу й технологічного застосування [3].
Корпус сучасної української мови обсягом 3 млн.
словоформ, побудованого інститутом філології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка,
надає інформацію щодо конкордансів, за допомогою

яких можна вивчати особливості використання слів у
текстах різних стилів, асоціативні зв’язки між словами,
кількісні характеристики вживання у текстах мовних
одиниць, що розкривають закономірності лексичної та
статистичної будови текстів, функціонування мови в
мовленні, стилістичні та граматичні особливості [4].
Корпус текстів з комп’ютерної лінгвістики лабораторії комп’ютерної лінгвістики Київського національного лінгвістичного університету, обсягом понад
4 тис. слововживань, містить стандартний набір програм морфологічного кодування, в якому здійснюється
пошук за словоформою та граматичним кодом [5].
До загальнодоступних корпусів української мови
також входять: лексикографічна система «Український
національний лінгвістичний корпус» Українського мовно-інформаційного фонду НАН України [6], корпус
українських текстів ДонНУ [7], Браунський корпус
української мови СЄНУ імені Лесі Українки [8] та ін.
Найважливішим складником корпусів є розмітка.
Залежно від цілей дослідження, автоматична обробка
корпусів текстів може включати як глибоку синтаксичну та семантичну розмітку, так і обмежуватися лише
морфологічною розміткою. Здійснення морфологічної
розмітки корпусних текстових даних попередньо передбачає: побудову тегів, які через формальний запис
експлікують граматичні значення слів, до яких вони
приписані; створення тегсету з відповідною семантикою, засобами якого адекватно детерміновано для кожної лексичної одиниці тексту її відношення до морфологічної системи мови [9].
Дослідження показало, що існують чотири
основні критерії побудови тегів:
1) довжина: короткі символи зручніші для
аналізу, ніж довгі;
2) експліцитність: символи, які легко інтерпретувати і розуміти, є зручнішими для використання;
© С. В. Петрасова, М. О. Кузьміна, І. О. Мануйлов, 2017
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3) аналітичність: символи, які підлягають декомпозиції на логічні складники, кращі, ніж ті, які не можна декомпонувати, наприклад, тег NP1 може бути
розкладений на N = іменник, Р = власна назва,
1 = однина. Дотримання критерію аналітичності дозволяє здійснювати корпусні дослідження навіть за
умови різного рівня їхньої деталізації. Так, символом
N* можна задати усі іменники, і далі, деталізуючи:
N*1 – усі іменники в однині, NP* – усі іменники власні
назви і т.д.;
4) однозначність: у межах тега унікальні символи
співвідносяться з унікальними значеннями, наприклад, N – іменник, А – прикметник, Р – займенник, на
першій позиції у коді неможна використовувати позначення якихось інших значень у цій позиції.
Морфологічні теги є передусім засобом формалізації морфологічної інформації і призначені саме для
програмного оброблення.
Серед сучасних систем морфологічної обробки
найбільш відомими є:
– «Mystem», яка працює на основі словника і здатна формувати морфологічні гіпотези про незнайомі
слова [10];
– «Stemka», яка у своїй роботі використовує імовірнісний підхід [11];
– «Морфер» виконує відмінювання російських та
українських словосполучень за відмінками, визначення статі за прізвищем, ім’ям, відмінювання чисел [12];
– «ОРФО», яка виконує пошук однієї форми слова за іншою його формою [13].
Незважаючи на значну кількість програмних засобів, їх функціональність, більшість систем не адоптовані для української мови, у зв’язку з чим є актуальним створення системи автоматичного опрацювання
української мови для проведення аналізу в першу
чергу морфологічних показників мови.
Метою цього дослідження є розробка методу
морфологічної розмітки корпусів технічної документації
української мови. Використання цього методу дозволяє
автоматизувати обробку природномовної інформації для
подальшого аналізу та використання корпусу.
Матеріали і результати дослідження. Основні
завдання укладання корпусу текстів передбачають формулювання лінгвістичної концепції корпусу, визначення
предметної галузі та парадигми даних корпусу, проектування корпусу, визначення параметрів анотування
даних і лінгвістичне забезпечення програмної обробки.
В результаті проведеного огляду методів і підходів автоматичного морфологічного аналізу корпусів
української мови було розроблено алгоритм, в основі
якого лежить безсловниковий процедурний метод
морфологічного аналізу [14].
Метод морфологічного аналізу текстів використовує таблиці суфіксів, закінчень та список службових
незмінних слів – прийменників. Запропонований метод характеризується високою швидкістю визначення
словоформ за рахунок використання словника готових
закінчень.
Реалізація морфологічної розмітки корпусу української мови на прикладі технічної документації полягає в здійсненні послідовності наступних етапів.
Вісник НТУ «ХПІ». 2017. № 52 (1273)

Актуальні проблеми розвитку українського суспільства
На першому етапі здійснюється відбір джерел
текстів для створення корпусу. Згідно зі стандартами
коректної побудови створено корпус україномовних
текстів, які представляють інструкції технічної документації. Створений корпус володіє такими ознаками
як: репрезентативність, збалансованість, відібраність,
машиночитаність та стандартність.
На другому етапі розроблено систему тегів для
символічного позначення частини мови та морфологічних ознак у корпусі технічної документації.
У морфологічну структуру української мови входять парадигми відмінюваних частин мови та морфемна структура усіх частин мови, тобто всіх класів слів,
як змінних, так і незмінних. Кожна відмінювана частина мови має свої характерні парадигматичні мікросистеми, які створюють систему парадигм даної частини мови, що в своїй сукупності складають загальну
морфологічну парадигматичну систему української
мови. Саме в частинах мови найпоказовіше відображаються особливості морфологічного ладу української мови, зокрема сукупність морфологічних категорій та їхніх
грамем, словозмінна морфеміка, співвідношення синтетизму й аналітизму в морфологічній структурі мови.
На основі розглянутої морфологічної парадигматичної системи української мови для здійснення морфологічної розмітки було обрано іменник як центральну частину мови в українській мові.
При побудові тегів були враховані критерії довжини, експліцитності, аналітичності та однозначності.
Наступним кроком є побудова лінгвістичної бази
даних, яка складається з таблиць морфологічних категорій, можливих суфіксів і закінчень іменників, та
прийменників.
На останньому етапі здійснюється автоматичне
виділення токенів та розмітка корпусу текстів:
– після виділення в словах флексій для кожного
слова знаходиться відповідність у таблиці суфіксів та
закінчень;
– у разі відповідності слову приписується частина мови та морфологічні ознаки у вигляді тегсету.
Наприклад, результат автоматичної розмітки тексту інструкції для слова «налаштування» у вигляді
тегсету:
<pos="N" gram="I, n, s, f|m|c" | "II, n|g|a|v, s|p, m|n" |
| "IV, n|g|a|v, s, n" />,
де pos – частина мови; gram – граматичні категорії;
N – іменник; I – 1 відміна іменників; II – 2 відміна
іменників; IV – 4 відміна іменників; n – називний відмінок; g – родовий відмінок; a– знахідний відмінок;
v – кличний відмінок; s – однина; p – множина; f – жіночий рід; m – чоловічий рід; c – середній рід.
Всі наведені етапи автоматичної морфологічної
розмітки корпусу текстів реалізовано у вигляді прикладної програми (рис. 1).
Розроблена система автоматичної морфологічної
розмітки дозволяє отримувати з корпусу технічної
документації приклади вживання в мові як конкретних
словоформ, так і слів у всіх їх граматичних формах.
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Рисунок 1 – Прикладна програма автоматичної морфологічної розмітки корпусу технічної документації української мови

Висновки. Дане дослідження дозволяє наглядно
побачити реалізацію завдання створення власного
корпусу. Згідно з інформацією про корпуси та технічну
літературу виведено параметри, яких необхідно дотримуватися, щоб корпус був найбільш актуальним і відображав зміст технічної документації найдостовірніше.
В роботі розглянуто метод морфологічної розмітки корпусів, застосування якого дозволяє підвищити
якість розмітки масивів україномовних текстів, що
містять велику кількість слів.
В результаті дослідження розроблено програмне
забезпечення, яке дозволило уникнути зайвих помилок за рахунок конкретизованої системи кодування та
зменшило неоднозначність на морфологічному рівні
аналізу тексту. Таким чином, встановлення певної
типології метаданих сприяло запобіганню дослідницьких непорозумінь у процесі зіставлення та опрацювання корпусів різних текстів.
Реалізація найважливіших параметрів морфологічних тегів – аналітичності та однозначності, що дозволила провести лінгвістичне анотування, або розмітку, може слугувати базою для подальших лінгвістичних досліджень у корпусній лінгвістиці. Зокрема, на
основі розміченого корпусу можна отримати дані про
частоту лексем, словоформ, граматичних категорій,
прослідкувати зміну частот і контекстів в різні періоди часу, отримати дані про спільну зустрічальність
лексичних одиниць і т.п.
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УДК 004.91
Н. В. БАБКОВА, О. Г. САНЖАРОВСЬКА
ЛІНГВІСТИЧНІ МЕТОДИ В СУДОВІЙ ЕКСПЕРТИЗІ
У статті розглянуто сучасні підходи до визначення терміну «судова лінгвістична експертиза», описано проблеми, які виникають при проведенні подібних експертиз й описів результатів. Проаналізовано лінгвістичні методи аналізу змісту тексту та наведено основні труднощі при
описі роботи даних методів у висновках лінгвістів-експертів, що може викликати відмову від використання результатів лінгвістичної експертизи як юридично значимих. Зроблено висновки про можливість використання автоматизованих методів та систем для виявлення юридичних правопорушень, що пов'язані з текстовою інформацією.
Ключові слова: судова лінгвістична експертиза, юридично значима інформація, лінгвіст-експерт, тональність тексту.
В статье рассмотрены современные подходы к определению термина «судебная лингвистическая экспертиза», рассмотрены проблемы, возникающие при проведении подобных экспертиз и описаний результатов. Проанализированы лингвистические методы анализа смысла текста
и приведены основные трудности при описании работы данных методов в заключениях лингвистов-экспертов, что может вызывать отказ от
использования результатов лингвистической экспертизы как юридически значимых. Сделаны выводы о возможности использования автоматизированных методов и систем для выявления юридических правонарушений, связанных с текстовой информацией.
Ключевые слова: судебная лингвистическая экспертиза, юридически значимая информация, лингвист-эксперт, тональность текста.
The article considers modern approaches to the definition of the term "judicial linguistic expertise". There are considered the problems that arise when
carrying out similar examinations and describing the results. Linguistic methods for analyzing the meaning of the text are analyzed and the main difficulties in describing the work of these methods in the conclusions of expert linguists are cited, which may cause the refusal to use the results of linguistic expertise as legally significant. The need to develop linguistic and legal terminology, which will be confirmed by legal documents and legal in
nature, is considered. The problem of distinguishing linguistic and legal levels in linguistic expertise is indicated. Conclusions are drawn about the
possibility of using automated methods and systems to identify legal offenses related to textual information.
Keywords: judicial linguistic expertise, legally significant information, linguist-expert, tonality of the text.

Вступ. Приводом для лінгвістичного дослідження
в якості судової експертизи є юридична ситуація інформаційного або документаційного спору, яка представлена у вигляді тексту. Спрямованість процесу лінгвістичного аналізу задана формулюванням експертних завдань
або, іншими словами, юридичної установки. При цьому
готовий продукт – це юридичний документ, що являє
собою фрагмент доказової бази в юридично спірній ситуації, який містить лінгвістичну аргументацію. Таким
чином, юридичний та лінгвістичний аспекти судової
експертизи взаємопов’язані. Основними вимогами до
лінгвістичної експертизи, крім об'єктивності, є юридична та лінгвістична релевантність й коректність [1].
Лінгвістичне експертне дослідження є досить новою сферою діяльності мовознавців, що базується на
досягненнях прикладної лінгвістики, однак ставить
принципово нові питання, які потребують оригінальних рішень для збереження динамічної рівноваги між
специфічними й часто різноспрямованими тенденціями мови та права, зумовленими сутністю і функціями
цих соціальних феноменів.
Залежно від поставлених завдань, в процесі роботи лінгвіст може використовувати різні види аналізу:
граматичний, мовностилістичний, комунікативнопрагматичний, риторичний, психолінгвістичний, лінгвокультурологічний,
інтерпретаційний,
контентаналіз, когнітивний і багато інших.
Метою цього дослідження є дослідити специфіку сучасної судово-лінгвістичної експертизи, визначити її задачі та виявити лінгвістичні методи вирішення
специфічних задач предметної галузі.
Матеріали і результати дослідження. Винесення законних, обґрунтованих рішень у справах, пов'язаних зі словесними образами, реалізація закону про
захист честі, гідності та ділової репутації можливі
лише в тому випадку, коли суди зможуть спиратися на

компетентні, об'єктивні експертні висновки. Юристи
визнають, що в «правовому полі визначити критерії
допустимості та правомірності, так само як і неприпустимість та неправомірність тих чи інших форм передачі інформації, виявляється абсолютно неможливим.
З'ясування цих питань передбачає вихід за межі власне правової проблематики та звернення до лінгвістичних, психологічних й інших наукових понять та критеріїв» [2]. Особливість судових справ, які розглядають мовні конфлікти, полягає в тому, що правопорушення відбуваються у вигляді продуктів мовленнєвої
діяльності: «У самому тексті опублікованого або переданого в ефір матеріалу (і тільки в ньому) укладено
сам «Corpus delicti», всі об'єктивні ознаки судимого
діяння. Ніяких інших джерел доказів правопорушення
у справах цієї категорії не існує, і тільки текст є головним предметом дослідження та юридичної оцінки» [3]. Основою для виявлення юридично значимих
обставин справи є перш за все текст, саме з нього витягуються ті категорії, якими оперує юриспруденція в
справах такого роду. Для аналізу тексту необхідні
спеціальні знання, тому суд у справах такого роду
призначає проведення лінгвістичної експертизи.
Лінгвістична експертиза текстів не закріплена
«de jure» (вона відсутня в списку канонічних судових
експертиз), але «de facto» проводиться повсюдно.
Юристи не володіють необхідним інструментарієм
для дослідження тексту, не володіють лінгвістичною
термінологією і, як наслідок, не можуть правильно
сформулювати питання, які підлягають вирішенню
лінгвістами-експертами. У лінгвістів ж відсутні єдині
принципи, методи та прийоми проведення експертиз,
відсутнє узгодження лінгвістичних понять з правовими, що позначають юридично значимі обставини для
даної категорії справ. Лінгвісти слабо уявляють собі,
що судова експертиза – це не тільки лінгвістичне
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дослідження (немає ніяких сумнівів, що це само по
собі серйозне наукове дослідження, яке потребує як
знання академічної теорії, так й орієнтування в останніх досягненнях лінгвістичної науки), але і особливий
спосіб доказу, строго регламентований в цивільному
та кримінальному процесі. Тим часом, лінгвістична
експертиза тільки тоді виконає свою функцію, коли її
кінцеві результати будуть містити юридично значимі
висновки, тобто результати лінгвістичного дослідження будуть співвідноситься з зафіксованими в законі ознаками складу даного правопорушення.
На сьогоднішній день лінгвістична експертиза
текстів, які залучені в юридичну практику в зв'язку зі
зловживанням свободою слова, проводиться стихійно.
Цією обставиною пояснюються ті численні випадки,
коли в одній справі даються прямо протилежні експертні висновки, коли суди ігнорують дослідження лінгвістів та виносять рішення, які суперечать висновкам
експертів, коли лінгвісти вказують, що питання суду
лежить за межами їх компетенції (досить часто суд ,
по суті перекладаючи на лінгвістів питання про юридичну кваліфікацію конфліктогенного тексту, запитує
про те, чи було нанесено образу).
Лінгвістичний аналіз змістовних, смислових або
формальних ознак мовленнєвого твору представляє
собою спеціалізоване мовознавче дослідження текстового матеріалу або інших мовних об’єктів для
з’ясування питань, котрі можуть мати юридичні наслідки [4]. При цьому аналізі об’єктом дослідження
виступають писемні тексти, усні висловлювання,
будь-які літеральні, словесні, комбіновані або фонетичні позначення й знакові паралінгвістичні елементи,
тобто міміка й жести. Мова твору в деяких випадках
виступає джерелом інформації, що потрібне для збирання доказів, які необхідні для проведення
об’єктивного вирішення цивільних спорів у різних
категоріях справ, в яких формальна чи змістовна сторона тексту всього документа або якогось його фрагменту може визивати різночитання.
Експертний лінгвістичний висновок відноситься
до певного жанру юридичної документації в складі
юридичного подстилю ділового стилю української
літературної мови. У цій якості експертний висновок
характеризується певними тематичними, композиційними та мовними ознаками, та повинен відповідати
певним вимогам, в числі яких, крім власне правових
аспектів, не останнє місце займає наукова обґрунтованість теоретичних положень й методів дослідження,
які використані експертом.
Лінгвістична експертиза, зазвичай, розглядається
як частина юридичної лінгвістики [5]. Задачею лінгвістичної експертизи науковці вважають визначення
оцінки тих або інших мовленнєвих фактів, враховуючи контекст існуючої в даному суспільстві системи
мовних приписів та норм, з опорою на методи та результати, які отримують й використовують у теоретичній лінгвістиці. Особова увага приділяється знанням
про структуру та функціонування мови тексту.
До задач лінгвістичної експертизи відповідно
до роз’яснень Пленуму Верховного Суду України
відносять [2]:
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- надання роз’яснення й тлумачення походженню
та значенням слів, ідіом або словосполучень;
- інтерпретування основних й додаткових значень
усних або письмових мовних одиниць;
- здійснення тлумачення як тексту документа в
цілому, так і якоїсь його частини, для встановлення
всіх варіантів розуміння цих положень, що можливі у
сучасному дискурсі;
- проведення дослідження девізів, товарних знаків, слоганів, словесних позначень, рекламних текстів,
фірмових та комерційних найменувань на предмет їх
схожості або тотожності ступеня змішування із іншими текстами;
- проведення дослідження фрагментів або всього
тексту з метою виявлення їх змістовно-смислових
спрямованостей, модальності пропозицій, експресивності й емотивності мовних одиниць, їх формальнограматичної характеристики та семантики, специфіки
використаних стилістичних засобів та прийомів.
У відповідності до чинного законодавства, робити судово-лінгвістичну експертизу необхідно у наступних випадках [2]:
- при проведенні кримінального судочинства та
діяльності органів правопорядку, які відповідають за
розслідування, розкриття та попередження злочинів,
що скоєні за допомогою словесних діянь (образи, наклепу, збудження ворожнечі й ненависті, приниження
людської гідності за ознаками приналежності до
будь-якої релігійної, національної чи іншої соціальної групи, незаконне використання товарного знаку,
свідомо помилкова реклама, порушення суміжних та
авторських прав, патентних й винахідницьких прав,
незаконне розповсюдження заборонених матеріалів
тощо);
- при проведенні цивільного судочинства судів
загальної юрисдикції за позовами про захист честі,
гідності й ділової репутації громадян, захист суміжних
й авторських прав;
- для арбітражних судів при розгляданні справ,
які пов’язані з позовами юридичних осіб про захист
ділової репутації, про визнання недійсним або незаконним рішень Укрпатенту про анулювання реєстрації
словесного позначення в якості товарного знаку, про
заборону використання позначення, який схожий до
ступеня змішування з зареєстрованим товарним знаком, про визнання незаконним попередження Укрдруку, що винесено ЗМІ у зв’язку з поширенням екстремістських матеріалів та інших порушеннях законодавства про ЗМІ тощо;
- при розгляді справ про адміністративні правопорушення (пропаганда наркотичних засобів та психотропних речовин або їх прекурсорів).
З аналізом саме змісту тексту експерти-лінгвісти
мають справу в переважній більшості лінгвістичних
експертиз: в дослідженнях у справах про екстремізм,
образи, наклепи; при встановленні того, що можна
вважати інформацією для «кодування»; при тлумаченнях слів та виразів; при виявленні ознак недобросовісної реклами тощо. При вирішенні всіх «смислових» питань експерти стикаються з серйозними труднощами при описі методів дослідження.
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Засоби вираження змісту дуже різноманітні й
практично не піддаються обчисленню, а сам зміст тексту може бути проаналізований і описаний різними
способами. При цьому декларований спосіб аналізу
зазвичай більшою мірою впливає на логічність, повноту та переконливість аргументації, ніж на самі висновки. Тому питання про методи дослідження досі
залишається «в тіні». Однак структура експертного
висновку, а часто й самі судді, вимагають, щоб методи
були представлені в явному вигляді. Ця вимога корисна також й для самих лінгвістів, так як змушує експерта більш глибоко осмислити й обґрунтувати два принципових питання: «що експерт-лінгвіст реально робить для встановлення змісту повідомлення?» та «навіщо потрібні спеціальні лінгвістичні знання, якщо і
простий носій мови, і професійний лінгвіст зазвичай
розумію сказане або написане однаково?» [6].
Мова – це джерело потенційних конфліктів, але більшість "лінгвістичних" конфліктів мова "вирішує" внутрішніми засобами, перш за все своєю природною "нормативною базою", яка регулює мовну поведінку носіїв
мови та забезпечує взаєморозуміння між ними. В першу
чергу це конфлікти, що виникають при соціальному
функціонуванні мови, наприклад, ті з них, які пов'язані
з різною інтерпретацією мовних творів їх автором й
адресатом. Деяка їх частина виходить за рамки внутрішніх регулятивних можливостей мови та їх вирішення
вимагає правового регулювання. Традиційно мовні
конфлікти вирішуються або за рахунок власне мовних
ресурсів, або шляхом різного роду етичних регуляторів.
Новий шлях вирішення мовних конфліктів – це
шлях їх юридізації. Оскільки правопорушення вчинено за допомогою мовних засобів, то основним предметом юридичного аналізу стає лінгвістичний предмет –
конфліктогенний дискурс, тобто текст. У зв'язку з
цим, дивним видається та обставина, що лінгвістика
до останнього часу ніяк не реагувала на можливість
скоєння правопорушень за допомогою мови. Лінгвісти
побіжно говорили про те, що "мова здатна і на злочинні
дії» [1], але щось заважало зайнятися цією темою всерйоз – або відсутність соціального замовлення, або складність теми, її прикордонність з юриспруденцією.
Сьогодні лінгвістичне експертне дослідження,
будучи новою сферою діяльності мовознавців, базуючись на досягненнях класичної та прикладної лінгвістики, ставить принципово нові питання, які потребують оригінальних рішень для збереження динамічної
рівноваги між специфічними і часто різноспрямованими тенденціями мови та права, зумовленими сутністю і функціями цих соціальних феноменів. Лінгвістичні експертні дослідження ведуться в руслі антропологічної парадигми, в якій "мова мислиться не як деяка безлика іманентна система, але як система, складова конститутивний властивість людини, що формується в своїх фундаментальних рисах під впливом його загального біологічного та нейрофізіологічного
настрою й тісно пов'язана з мисленням і духовнопрактичною діяльністю людини" [6]. Таким чином,
центр уваги лінгвістів-експертів перенесено з вивчення мовної системи на мовну діяльність та її продукт –
текст або дискурс.
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Лінгвістична експертиза тексту стосується питань, які традиційно знаходяться в сфері прагматики,
що розуміється не тільки як галузь лінгвістики, предметом вивчення якої є механізми комунікації, а й
спрямованні на "дослідження мови в контексті суміжних з нею феноменів" [7]. У центрі уваги лінгвістичної
експертизи виявляються центральні категорії прагматики – категорія суб'єкта, яка, до речі кажучи, в ідентифікаційній лінгвістичній експертизі трансформується в категорію мовної особистості, яка стоїть за будьяким текстом, події та оцінки. У зв'язку з наявністю
такого суб'єкта перед лінгвістикою постають питання
про інтенції (наміри) того, хто сказав або написав досліджуваний текст, (в термінах юриспруденції – про
умисел) і способи їх експлікації, перед юриспруденцією ці питання обертаються проблемами кваліфікації
правопорушень у цивільній або кримінальній кодексу
України (наклеп, образа або поширення неправдивих
відомостей, що ганьблять честь, гідність та ділову
репутацію). Лінгвістичні категорії події й оцінки трансформуються в принципово важливі для юриспруденції категорії факту та думки, від розрізнення яких залежить кваліфікація тих чи інших висловлювань як
тих, що відповідають або не відповідають дійсності.
Лінгвістична експертиза текстів, які пов'язані з
мовними конфліктами, повинна бути включена в загальну систему експертиз з урахуванням деяких особливостей в порівнянні з іншими видами, що пояснюється
специфікою її об'єкта. В якості останнього виступають, як правило, тексти природної мови, а для лінгвіста це означає можливість «непереборної множинності
змісту» [8] в силу такої властивості мовного знаку, як
його нескінченна смислова валентність. Особливість
лінгвістичної експертизи полягає в тому, що лінгвістична об'єктивність веде лінгвіста-експерта до все
більшої глибині аналізу складної конфліктної ситуації
та в силу цього, як правило, до все більшої неоднозначності відповіді, об'єктивно передбачуваної її (ситуації) складністю. Юридична строгість передбачає, насамперед, максимальну, наскільки це можливо, правову однозначність відповіді [1]: саме з метою її досягнення правові органи і звертаються найчастіше до експертизи і саме на неї чекають від експертів. Іншими
словами, вимога об'єктивності висновків лінгвістичної
експертизи потенційно націлює експерта на дачу імовірнісного висновку. Все це говорить про необхідність
серйозних наукових досліджень з розробки та уніфікації принципів, методів та прийомів лінгвістичної
експертизи текстів, включення її в загальну систему
судових експертиз та нормативного закріплення її положення в цій системі.
Деякі методи прикладної та теоретичної лінгвістики вже пройшли апробацію в судовій практиці та
використовуються дуже успішно [9], що відображається у величезній кількості практичних робіт з лінгвістичної експертизи. Аналізуючи роботи експертівпрактиків, проведено класифікацію лінгвістичних методів, що знайшли застосування в судовій експертизі:
- Семантичний метод (метод семантичного
аналізу) – метод виявлення значення слів та виразів,
морфологічних форм і синтаксичних конструкцій, що
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необхідно для самих різних цілей, найчастіше – з використанням словників й академічних граматик. Має
сенс говорити про два його основних різновиду в залежності від того, одиниці якого мовного рівня досліджуються: лексико-семантичний (слова) й граматикосемантичний (морфологічні категорії і синтаксичні
конструкції).
- Семантико-стилістичний метод – метод виявлення так званого стилістичного маркування слів та
виразів, тобто наявності оцінної експресії, стилістичних компонентів, які безпосередньо присутні в системно-мовній семантиці слова й відображаються безпосередньо в системі різноманітних стилістичних послід
в словниках української мови. Якщо ж аналізуються
зазначені компоненти, що виникають в контексті вживання слова або виразу, але які знайшли відображення
при цьому в словниках, тоді краще говорити про функціонально-стилістичний метод.
- Порівняльно-історичний та етимологічний методи – методи виявлення історії розвитку лексичного
значення слова та його походження.
- Порівняльний метод – метод аналізу запозичених слів, при якому зіставляються значення слова в
українській мові та значення його лексичного еквівалента в мові-джерелі.
- Фразеологічний метод (метод фразеологічного
аналізу) – метод виявлення значення фразеологічного
обороту й інших клішованих стійких словесних формул.
- Метод лінгвістичного аналізу тексту – метод
виявлення тематичної, жанрової, композиційної специфіки тексту, авторського задуму, системи образів,
проблематики та мотивів, системи стилістичних прийомів й мовних засобів, експлікованих на різних рівнях структурної організації тексту.
- Прагматичний або комунікативно-прагматичний метод – метод виявлення експліцитних та імпліцитних засобів вираження комунікативної спрямованості тексту або висловлювання, ступеня вираження
ілокутивної сили (твердження або думка, наказ, заклик або прохання, рада, клятва або обіцянка, образа
або зневага та ін.), типу мовного акту тощо. Сюди ж
можна віднести аналіз різного роду порушень кооперативної мовної взаємодії, постулатів спілкування,
ввічливості, а також засобів мовної агресії.
- Метод контекстного (контекстуального) аналізу –
метод виявлення прихованих комунікативних намірів
або установок автора/мовця, в тому числі прийомів
маніпулятивного впливу.
- Метод логічного аналізу мови – метод виявлення логічних комунікативних висловлювань (суб'єкту
та предикату, модусу й диктуму, пропозиційних установок, суджень), в тому числі імпліцитних (дискурсу,
модальних рамок, конотацій та ін.) , а також референції висловлювання.
- Методи концептуального аналізу, гештальтаналізу, фреймового аналізу тощо – методи виявлення
розумового змісту, системи цінностей та мотиваційнопрагматичних установок, що стоять за вживанням тих
чи інших слів і виразів, але безпосередньо не виражених в мовній семантиці, в тому числі з точки зору їх
національної та культурної специфіки.
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В даний час в більшості випадків, описуючи методи дослідження, експерт-лінгвіст займається інвентаризацією можливих засобів вираження значення й
аспектів їх аналізу, а не реальним зазначенням на спосіб своїх дій [10]. У той же час створена наукова база,
що дозволяє адекватно описувати операції, які проведені в ході лінгвістичної експертизи змісту повідомлення. Ця база – сучасний опис семантичної структури
значення мовних одиниць, який виконано в рамках
єдиної, не поділеної на рівні, лінгвістичної семантики.
Такий вид експертиз є семантичним за своїм типом, і
виходячи з цього повинні визначатися його методи.
Експертні методи мають свої відмінності від наукових, що також потрібно враховувати. Відповідно до
теорії судової експертизи, «в структурі експертного
методу необхідні три елементи – обґрунтування, операційна та технічна частини» [7]. В обґрунтуванні міститься виклад наукової бази, на якій створено метод,
та опис результатів його застосування. В операційну
частину входять дії, операції та прийоми, які дозволяють застосувати обраний методу. Технічна частина
включає різні матеріальні засоби та пристрої, які дозволять реалізувати обраний метод.
Науковою базою або обґрунтуванням в даному
випадку є лінгвістична семантика. Операційна частина
полягає в наступному: проводиться семантична декомпозиція змісту висловлювання, тобто розбиття його
на семантичні компоненти певного типу. Це вимагає
від експерта знань про семантичні структури значень
й навички аналізу її складових; потім встановлюється
якесь конкретне значення, яке має необхідні компоненти, при цьому лінгвіст спирається на свої знання про
значення та вживанні використаних мовцем засобів
вираження цього значення, а також на знання особливостей комунікативної ситуації; встановлене значення
(виражене різними способами, аж до невербальних)
есплікується, тобто вербалізується за допомогою синонімічного перефразування й пред'являється як результат [6]. Адекватність вербалізації таким чином
може бути перевірена іншим експертом, що забезпечує можливість верифікувати результатів аналізу. Далі
значення компонентів, які експліковано, порівнюються зі значенням, які описані законодавцем, й робиться
висновок про виразність або невиразність останнього
в сказаному.
Технічну частину складають перш за все прості та
електронні бази даних й знань, в якості яких виступають
словники, граматики, корпуси текстів, довідники та ін.
Висновки. Таким чином, судова лінгвістична експертиза – це ефективна, а тому вкрай відповідальна,
процесуальна діяльність з лінгвістичного дослідження
мовної інформації (зафіксованої на будь-якому матеріальному носії), що має значення доказу. Результати
цієї діяльності, яка жорстко регламентована рамками
кримінального, цивільного або арбітражного процесу,
оформляються письмовим висновком експерталінгвіста (або комісії експертів-лінгвістів) з питань,
вирішення яких вимагає застосування спеціальних
знань в галузі мовознавства.
Аналіз практики проходження в судах різних інстанцій показує, що високо кваліфіковані юристи ЗМІ
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у взаємодії з судовими експертами (лінгвістами, мовознавцями) можуть здійснювати комплексний експертно-лінгвістичний та юридичний моніторинг журналістських матеріалів. Тим самим будуть знижуватися
ризики пред'явлення претензій фізичними й юридичними особами до конкретних слів та виразів, вжитим в
їх адресу в друкованих та електронних ЗМІ, а також
судового переслідування редакцій за розпалювання
національної ворожнечі, релігійної ворожнечі, поширення заборонених матеріалів тощо.
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НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС:
ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ
УДК 72.01
І. Е. ЛИННИК, С. П. ШКЛЯР
ЕРГОНОМІЧНІ ВИМОГИ ДО ФОРМУВАННЯ ВІЗУАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ
ДЛЯ МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ
Проаналізовано інформативність, як одну з основних ергономічних вимог до якості середовища життєдіяльності маломобільних груп населення. Зазначено головні функції засобів візуальної інформації. Сформульовано принципи організації системи візуальних комунікацій для
маломобільних груп населення: комплексності, цільової спрямованості, легкості сприйняття, безпечності, надійності, економічності, естетичності. Визначено вимоги до засобів візуальної інформації. Наведено деякі вимоги до вивісок (їхній формі, кольору, шрифту, освітленню),
динамічних інформаційних знаків, додаткових орієнтирів на вулицях, візуальної різноманітності зони відпочинку.
Ключові слова: маломобільні групи населення, інформативність, візуальна комунікація.
Проанализирована информативность, как одно из основных эргономических требований к качеству среды жизнедеятельности маломобильных групп населения. Указаны главные функции средств визуальной информации. Сформулированы принципы организации системы визуальных коммуникаций для маломобильных групп населения: комплексности, целевой направленности, легкости восприятия, безопасности,
надежности, экономичности, эстетичности. Определены требования к средствам визуальной информации. Приведены требования к вывескам (их форме, цвету, шрифту, освещению), динамическим информационным знакам, дополнительным ориентиров на улицах, визуального
разнообразия зоны отдыха.
Ключевые слова: маломобильные группы населения, информативность, визуальная коммуникация.
Informativeness was analyzed as one of the main ergonomic requirements to the quality of life of low mobility groups. The main functions of the visual information tools are indicated. The principles of the organization of the system for visual communications for low-mobility groups of the population are formulated: complexity, purpose orientation, ease of perception, safety, reliability, economy, and aesthetics. Determined the requirements for
visual information that allows people to easily navigate in space ; Be coherent, simple in configuration, well illuminated in the evening and easy to
perceive; for visually impaired persons, it is possible to use signs with big letters and place them at a height of 1,5 m above ground level so that they
can be felt by hand; determine the location of service establishments; mark entrances to the building and their functional purpose; inform about services and help to choose the shortest ways to move around. Requirements for signboards (their form, color, font, and illumination), dynamic information signs, additional directions on the streets, visual diversity of the recreation zone are given.
Keywords: low-mobile groups of the population, informativeness, visual communication.

Вступ. Ергономіка додає свій внесок в розробку
науково-обґрунтованих рекомендацій щодо формування середовища, яке не створює перешкод для
маломобільних груп населення. З 2006 року набула
чинності Конвенція ООН «Про права осіб з інвалідністю», яка констатує важливість надання фізично обмеженим людям можливості бути незалежними і повноправними учасниками всіх аспектів соціального життя, що неможливо без повного забезпечення доступного
навколишнього середовища для інвалідів [1].
Для надання міському середовищу соціальноадаптаційних і корегуючих властивостей необхідно
забезпечити зорове сприйняття способом створення
комфортного світлового і колірного рішень; усунути
«архітектурні бар’єри», підвищити рівень візуальної
інформації за допомогою забезпечення сприятливих
умов роботи аналізаторів; полегшити орієнтацію на
міських територіях за допомогою системи орієнтирів;
створити комфортне психологічне оточення; забезпечити спрямований корегуючий вплив на дефекти

органів зору, вторинні і супутні аномалії розвитку.
Інформативність як одна з основних ергономічних вимог до якості середовища маломобільних
груп населення. Якість середовища життєдіяльності
(місць тривалого перебування) маломобільних груп
населення визначається сукупністю декількох вимог,
головними з яких більшість науковців визнають доступність, безпечність, комфортність та інформативність. Усі ці фактори є органічно взаємопов’язаними
та взаємодоповнюючими, і зміна якогось із них (в
позитивний чи негативний бік) може вплинути на
придатність предметно-просторового середовища в
цілому для використання людьми з обмеженими
можливостями.
Саме інформативність може значно змінити рівень доступності, безпечності та комфортності міського середовища. Передача важливої інформації повинна відбуватися, як мінімум, для двох почуттів
(принцип двох почуттів). Вони не повинні перекриватися вказівками іншого роду, такими як реклама.
© І. Е. Линник, С. П. Шкляр, 2017
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Інформація може бути надана для візуального
сприйняття (органами зору), аудитивного сприйняття
(органами слуху) і тактильного сприйняття (дотик,
обмацування, наприклад, кистями рук, ступнями).
Інформативність середовища забезпечують візуальні засоби інформації – носії інформації у вигляді
помітних зором текстів, знаків, символів, світлових
сигналів тощо [2].
У сучасному місті головною функцією візуальних
комунікацій є забезпечення легкої та зручної орієнтації
в просторі (середовищі): зменшення витрат часу на
знаходження та візуально-психологічну (чи функціональну) ідентифікацію об’єкта, встановлення оптимального маршруту руху. Другою за значущістю функцією
системи візуальної комунікації є інформування населення про важливі події та запобігання небезпечним
ситуаціям, регулювання поведінки людей. Третьою за
значенням, але найпоширенішою, є функція надання
інформації довідкового чи рекламного характеру [3].
Проте, коли йдеться про інвалідів та інших людей з обмеженими можливостями, засоби візуальної
інформації повинні мати свої специфічні функції, зумовлені фізичними та психоемоційними особливостями людей цієї категорії, та відповідні принципи розміщення в предметно-просторовому середовищі міста.
До головних функцій засобів візуальної інформації,
призначених для людей з обмеженими можливостями,
необхідно віднести:
1) виділення в міському середовищі об’єктів і
просторів, доступних для маломобільних груп населення – акцентування за допомогою світлових чи звукових сигналів, кольору, графічного дизайну, логотипів щодо будівель, споруд та відкритих просторів,
призначених для постійного чи тимчасового перебування інвалідів та інших людей з обмеженими
можливостями [4];
2) розмежування безпечних та потенційно небезпечних об’єктів і просторів – виявлення за допомогою
засобів візуальної інформації меж доступних для маломобільних груп населення територій і об’єктів або
акцентування просторів, які потребують особливої
концентрації уваги.
Принципи організації системи візуальних комунікацій для маломобільних груп населення.
Практичні рекомендації міжнародного досвіду щодо
візуальної комунікації наведено в публікаціях [5–8].
На Європейській конференції міністрів транспорту
2006 року зазначалось, що незалежно від форми донесення інформації вона повинна відповідати наступним
чотирьом критеріям: зрозумілість, повнота, точність,
своєчасність. У ДБНВ.2.2-17:2006 [9] визначено, що
системи засобів інформації і сигналізації мають бути
комплексними і передбачати візуальну, звукову і тактильну інформацію, забезпечувати безперервність
інформації, своєчасне орієнтування й однозначне розпізнавання об’єктів і місць відвідування.
Організація системи візуальних комунікацій для
маломобільних груп населення має відбуватися згідно
з такими принципами:
1) принцип комплексності – формування системи візуальних, звукових і тактильних комунікацій на
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всіх рівнях міського середовища (місто, район, вулиця
чи площа, екстер’єр та інтер’єр будівель і споруд);
2) принцип цільової спрямованості – пріоритетне розміщення в конкретній містобудівельній ситуації
засобів візуальної інформації, спрямованих на певну
категорію людей з обмеженими можливостями (наприклад, світлові чи кольорові знаки для людей з вадами слуху поблизу місць їх медико-соціальної реабілітації чи працевлаштування);
3) принцип легкості сприйняття – візуалізація
інформації і перетворення її зрозумілим чином до рівня
швидкого сприйняття (за допомогою засобів статичної,
динамічної чи інтерактивної інфографіки). Візуальна
інформація повинна мати відповідну форму, розмір,
колір і формат, бути простою і логічною, достатньо
освітленою вночі;
4) принцип безпечності – інформаційні вивіски і
дошки оголошень розташовуються в зоні доступності,
але не перекривають огляд інфраструктури;
5) принцип надійності – інформація повинна бути
точною і актуальною, екстрені повідомлення мають бути
представлені в звуковому і візуальному представленні;
6) принцип економічності – інформація в друкованому вигляді та по телефону має бути безкоштовною або коштувати надзвичайно дешево;
7) принцип естетичності – інформація повинна
бути ув’язана з художнім рішенням інтер’єра чи
екстер’єра.
Основні вимоги до знаків візуальної комунікації. Знаки візуальної комунікації повинні дозволяти
людям легко орієнтуватися в просторі; бути розбірливими, простими за конфігурацією, добре освітлюваними ввечері та легко сприйматися; для осіб з вадами
зору можливо використовувати знаки з об’ємними
літерами і розміщувати їх на висоті 1,5 м над рівнем
землі для того, щоб їх можна було помацати рукою;
визначати місцезнаходження установ обслуговування;
позначати входи в будівлі та їх функціональне призначення; інформувати про послуги і сприяти вибору
найкоротших шляхів для пересування.
Для людей з обмеженими можливостями доступність інформації в зручній формі особливо важлива.
Для людей із зоровими, слуховими або розумовими
вадами доступ до інформації може виявитись важливою потребою і частиною їх автономності. Вивіски та
інформація, створені для людей з обмеженими можливостями, функціональні і для цілком здорових людей, а
також для людей, які не знають місцевої мови.
Зазвичай буває легше зрозуміти друкований
текст, якщо він надрукований малими літерами, а не
прописними. Важливий розмір шрифту – з віком зір
часто погіршується, тому дрібний шрифт читати важко. Мінімальний розмір літер і символів залежить від
відстані до людини, яка їх читає, і від ступеня зорового порушення. Дослідження виявили допустимий і
рекомендований діапазон розмірів для шрифтових
вивісок. Наприклад, у Нідерландах рекомендується
друкувати літери розміром в 1% від відстані, на якій
будуть знаходитись читачі.
Навіть великий розмір шрифту не допоможе, якщо
контраст між кольором шрифту і кольором фону
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недостатній (табл. 1). Коричневий шрифт на бежевому
тлі може бути естетично задовільним, але важким для
читання, особливо при поганому освітленні. Чорний або
темно-синій шрифт на білому фоні значно кращий. Слід
уникати сірого фону і червоного або зеленого шрифту.
Таблиця 1– Кольорові контрасти для вивісок [8]
Колір
шрифту/зображення
чорний, темно-зелений
червоний
білий
чи темно-синій
білий, жовтий чи колір
світло-червоний чорний/темний
побілки
чорний, темно-зелений
зелений
білий
чи темно-синій
з підсвічуванням
чорний
білий чи жовтий
Колір фону

Колір таблиці

Легкість читання інформації значною мірою залежить від того, де її розміщено. Найоптимальніше
місце для знаків – на плоскій поверхні на рівні очей
(від 1300 до 1600 мм), але це часто буває неможливо.
Наприклад, на залізничному вокзалі оголошення на
такій висоті можна прочитати тільки безпосередньо
підійшовши до них, тому що здалеку його будуть
загороджувати інші пасажири. Тому знаки часто
доводиться піднімати на висоту 2,3 м або вище.
Для повідомлення інформації людям зі слабким
зором використовуються тактильні вивіски. Літери,
цифри і піктограми слід кріпити до стін або стовпів на
висоті 1 м. Якщо слабкозорі люди не вміють читати
шрифт Брайля, тоді опуклі знаки виявляться більш
затребуваними.
Вивіски слід добре освітлювати. Глянцеві поверхні вивісок відсвічують, що незручно для людей з
вадами зору; краще використовувати матову антиблікову поверхню.
Все частіше використовуються динамічні інформаційні знаки [5] мінливої величини, особливо на авіарейсах і в залізничному транспорті, меншою мірою
на автобусних рейсах. При цьому зображення виводиться на найрізноманітніші типи пристроїв: телеекран, монітор і світлодіоди. Динамічні знаки можуть
змінюватися з переходами у вигляді згортання і напливання один на одного. Важливо не зробити швидкість зміни інформації надмірною, бо тоді люди важко
сприймають і розумітимуть зміст. Рекомендується
відображення кожного рядка тексту протягом десяти
секунд або більше. Динамічні знаки треба виводити на
матову поверхню екрану і захищати від попадання
прямого сонячного світла.
Значну частину інформації люди сприймають на
ходу, час отримання інформації при цьому буває обмеженим. Тому необхідно робити повідомлення, по можливості, компактними, в тому числі за рахунок використання символів. Французька організація COLITRAH
склала рекомендації, де зазначено, що слід подавати
інформацію у вигляді «моментальних знімків».
На шляхах руху пішоходів, в громадських місцях,
на дорогах, вулицях та площах, особливо на перехрестях і парках, на станціях і зупинках громадського транспорту слід встановлювати інформаційні покажчики,
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що попереджають інвалідів про будівельні бар’єри, а
при необхідності і про наявні небезпеки.
У багатьох європейських містах для незрячих
громадян створюють додаткові орієнтири на поверхні
вулиць, підземних переходів, станцій метро, споруджуючи спеціальні рифлені доріжки, які незрячий
обов’язково відчує палицею або підошвами ніг. Для
людей з вадами зору необхідно контрастне виділення
країв сходів, для сліпих – обмежувальні бортики на
доріжках і сходах. Сходинки, пандуси і підходи до
місць перетину з транспортом повинні бути чітко позначені, для цього може бути використана різниця в
кольорі покриття або в його текстурі.
Особливе значення має час зміни сигналу світлофора, а також його звуковий супровід для сліпих людей (переважно низькочастотні сигнали). Корисна
установка світлофорів, які вручну перемикає пішохід,
особливо на перехрестях між кварталами. Кнопки на
таких світлофорах слід робити великими (діаметром
до 50 мм), щоб натискати на них можна було не тільки
пальцем, але і кулаком (це легше).
Візуальна різноманітність зони відпочинку і розваг також має значення для тривалого і повноцінного
відпочинку. Система пішохідних доріжок може бути
обладнана утилітарними елементами, привабливими
для здійснення прогулянок. Цими елементами можуть
служити поштові скриньки, місця для відпочинку,
навіси або інший тип захисту від несприятливих
кліматичних умов, акцентне озеленення.
Зовнішні світильники (крім основних) розміщують
в ключових місцях, відокремлюючи або огороджуючи
майданчики, висвітлюючи ділянки з рівним покриттям і
перепади висот. Акцентне освітлення застосовується
для безпеки, наприклад, біля майданчиків висадки
пасажирів, входів у будівлі, на стоянках автомобілів.
Освітлювальна арматура у вигляді кулі повинна
мати відбивні пристрої, направляючи світло, в основному, вниз, а не вгору або убік. Як правило, для старих людей, що ходять з милицями або пересуваються
в кріслах-колясках, більш зручні джерела світла, що
розміщені низько. Світло, що падає від високих світильників, може загороджуватись їх тілами і давати тінь
перед ними.
Сходинки, пандуси, прориви в бортовому камені
та інші ризиковані для ходьби місця повинні також
супроводжуватись акцентним освітленням.
Висновок. Середовище, організоване з урахуванням всіх цих функцій, принципів і вимог, буде для маломобільних груп населення доступним, безпечним та
комфортним, суттєво підвищить якісний рівень життя,
сприятиме їхній соціалізації та суспільній активності.
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ЕКОНОМІЧНІ
ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ
АСПЕКТИ
РОЗВИТКУ
РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
ПІДПРИЄМСТВ
УДК 339.138:658.1
В. М. ГАВВА, Г. В. ГУБСЬКА
МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯК ЗАСІБ ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА
І ЗБУТУ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА
Проведено аналіз принципів і послідовності маркетингових досліджень для планування виробництва і збуту продукції підприємства, визначено основні проблеми отримання інформації про загальні умови виробництва та тенденції розвитку, запропоновано засади економічного
оцінювання результатів застосування маркетингових заходів та принцип оптимізації маркетингового комплексу і його інструментарію. Для
вирішення проблеми оптимізації використано принцип розрахунку граничної рентабельності як нормативного показника.
Ключові слова: маркетингові дослідження, ефективність рішення, планування виробництва, гранична рентабельність.
Проведен анализ принципов и последовательности маркетинговых исследований для планирования производства и сбыта продукции предприятия, определены основные проблемы получения информации об общих условиях производства и тенденциях развития, предложены
основы экономической оценки результатов применения маркетинговых мероприятий и принцип оптимизации маркетингового комплекса и
его инструментария. Для разрешения проблемы оптимизации предложен принцип расчета предельной рентабельности как нормативного
показателя.
Ключевые слова: маркетинговые исследования, эффективность решения, планирование производства, порог рентабельности.
The analysis of the sequence of principles and market research for the planning of production and marketing enterprises, the main problem of obtaining information on general production conditions and trends, proposed principles of economic evaluation of the results of marketing activities and the
principle of optimization of marketing and its tools. The approach is based on the principle of sufficiency of the corresponding optimality criterion and
not the minimum or maximum in its mathematical sense. To solve the problem of optimization applied the principle of calculating the marginal profitability as standard indicators. The proposed methodological approach to the management of marketing in the planning of production and marketing
will not only take into account the costs of capital nature, but also create an effective range of effective marketing activities and tools to improve the
overall economic efficiency of industrial enterprises.
Keywords: marketing research, decision efficiency, production planning, marginal profitability.

Постановка проблеми. Маркетинг як узагальнююча концепція планування і збуту продукції досить
широко представлений у дослідженнях і підручниках
багатьох авторів.
Але існують невирішені проблеми та окремі питання щодо оптимізації маркетингового комплексу в
межах окремого виробництва. Безумовно, в кожній
галузі України є свої окремі проблеми, і поглиблює їх
незадовільний загальний стан економіки в державі та
військові дії на сході країни.
З іншого боку, підтримання тривалої належної
конкурентоспроможності товарів споживання потребує впровадження дієвої стратегії розвитку підприємства, де важливу роль мають відігравати саме маркетингові дослідження. Маркетингові дослідження і маркетинговий комплекс заходів передбачає велику кількість можливих комбінацій різноманітних варіантів
кожного зі складових маркетингового комплексу і
маркетингового інструментарію. Тому проблема оптимізації маркетингового комплексу для відповідного
підприємства в Україні є актуальною.
Аналіз досліджень і публікацій. Проблемам
оптимізації маркетингового комплексу і застосування

маркетингового інструментарію в світлі його впливу
на окремі ринкові сегменти присвячені праці багатьох
вчених: Ф. Котлера, П. Вінкельмана, Р. Дорфмана,
П. Штайнера, В. Крелле, Е. М. Азаряна, С. Г. Божук,
Т. Д. Масловой, Т. Б. Решетиловой, С. М. Довганя та ін.
Однак, зважаючи на реальний стан виробництва в
Україні, сьогодні невирішеними залишаються проблеми, пов’язані тільки з успішним розвитком економіки.
Питання детального аналізу існуючих проблем і
перспектив застосування маркетингових досліджень
як засобу планування виробництва і збуту продукції
підприємства в сучасних умовах вимагає відповідних
досліджень.
Сучасний розвиток вітчизняних підприємств вимагає економного використання грошових засобів при
застосуванні маркетингових досліджень для планування виробництва і збуту продукції. Саме маркетингова
спрямованість планування в умовах ринкової економіки є потужним фактором економічного зростання,
особливо для товарів широкого вжитку.
Мета статті. Головною метою даної роботи є
аналіз принципів і послідовності маркетингових досліджень для планування виробництва і збуту продукції,
© В. М. Гавва, Г. В. Губська, 2017
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визначення основних проблем та розробка засад економічного оцінювання результатів оптимізації
маркетингового комплексу та його інструментарію.
Виклад основного матеріалу. Сутністю маркетингових досліджень, як відомо, є отримання і аналіз даних
для обґрунтування рішень щодо виробництва і збуту
продукції [1]. Мова йде про інформацію, яка стосується:
– загальних народногосподарських умов виробництва;
– можливостей збуту визначених товарів;
– поведінки споживачів, конкурентів та дистриб’юторів;
– внутрішньої ситуації на підприємстві.
Інформація про загальні народногосподарські
умови виробництва – це, перш за все, тренди економічного розвитку, стан кон’юнктури ринку, а також наявність специфічних сезонних факторів. Важливими
параметрами тут є вірогідні прогнози: ВНП, зміни
норми заощаджень, рівня ставки відсотків по депозитах, курсу національної валюти, рівня зайнятості населення тощо. Ці макроекономічні показники мають
безумовно бути прив’язані до конкретних галузей і
секторів економіки держави, оскільки саме так формується диференційована картина зовнішнього середовища підприємства, без якої просто неможливо ґрунтовно планувати обсяги збуту продукції підприємства.
Що стосується можливостей збуту визначених
товарів, то їх обсяги залежать перш за все від розвитку
і змін ємності конкретних ринків, збутового потенціалу підприємства, обсягів продажу на ринках і часткою
підприємства у загальних обсягах продажу.
Поведінка споживачів, конкурентів і дистриб’юторів є головним пунктом стрижнем усього
аналізу в рамках планування збуту. Бажання знайти
оптимальне рішення щодо використання різноманітного маркетингового інструментарію має здійснитися
лише тоді, коли є можливість спрогнозувати очікувані
реакції на нього всіх учасників ринку. Розрізнюють
звичайно при цьому три випадки [2]:
– реакція покупців на дії або на реакції підприємства;
– реакції конкурентів на дії або реакції підприємства або на реакції покупців;
– реакції підприємства на дії або реакції конкурентів або на реакції покупців.
Слід підкреслити, що аналіз поведінки покупців
має визначальну роль для з’ясування реакції ринку.
Ті запитання, які при цьому формулюються,
мають дати відповіді на таке:
– Які форми споживацької поведінки стануть вирішальними для продуктів підприємства – раціональна, звична чи імпульсивна?
– Які відзначні риси мають структура покупців,
їх купівельна спроможність і можлива інтенсивність
купівель?
– Які мотивація і уявлення домінують у покупців,
коли вони приймають купівельні рішення?
Дуже впливовим в даному випадку є застосування методів формування підприємством споживацьких
переваг.
Для аналізу конкуренції важливими є наступні
запитання:
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– Якими матеріальними і кадровими ресурсами
володіє конкурент?
– Які цілі, маркетингові стратегії й тактичні
плани буде реалізовувати конкурент?
– Якою мірою продукти підприємства можуть
бути замінені продуктами конкурентів?
При аналізі поведінки дистриб’юторів на перше
місце виходять питання щодо їх ресурсів, цілей і
стратегії. Більш того, виникають певні специфічні для
торгівлі запитання:
– Які маркетингові функції бере на себе торгівля?
– На яку ступінь співробітництва готова торгівля, і які конфлікти існують у каналах збуту?
Інформація про внутрішню ситуацію на підприємстві в решті решт стосується ліквідаційної вартості
його, величини структури операційних і виробничих
витрат підприємства, його потужностей, запасів тощо.
Така інформація потрібна, наприклад, хоча б для того,
щоб знати, що і в якій кількості на підприємстві може
бути продано, які від цього можуть бути отримані доходи і які фінансові засоби в результаті таких продажів можуть потрапити до маркетингового бюджету.
Отримання необхідної інформації за звичаєм забезпечується з первинних і вторинних інформаційних
джерел. Дослідження первинних джерел передбачає
здобування необхідних відомостей в момент прийняття маркетингового рішення, а методами отримання
вказаної інформації слугують опитування, спостереження і маркетингові тести. Найбільш дієвим і спроможним надати більший обсяг інформації вважають
маркетинговий тест, який передбачає спробну пропозицію певного продукту на просторово обмеженому
ринку.
На протилежність дослідженням на основі первинних документів дослідження вторинних джерел
здійснюється шляхом обробки вже отриманої раніше
інформації. Така інформація за звичай збирається на
підприємстві не для підготовки щойно розглядуваних
рішень, а з іншою метою. Наприклад, одбиратися, узагальнюватися і публікуватися сторонніми спеціалізованими організаціями, товариствами і органами державного управління.
Найважливішим внутрішнім джерелом інформації на підприємстві слугують дані бухгалтерського
обліку. До цього додається статистика збуту, звіти
служб збуту і сервісу, а також скарги клієнтів. Зовнішній матеріал по вторинній статистиці отримують із
державних, регіональних і муніципальних статистичних звітів, а також з публікацій певних науковоекономічних товариств і економічних науководослідних інститутів. Пов’язані з галуззю підприємства
відомості можуть бути розміщені у галузевих журналах
і галузевих звітах.
Маркетингові дослідження не обмежуються тільки отриманням інформації. Найважливішим їх завданням є інтерпретація і аналіз отриманих даних, а саме:
– отриману множинність відомостей потрібно
звести до найбільш істотної інформації;
– необхідно з’ясувати можливу наявність взаємозалежностей між окремими показниками в масиві
знайденої інформації;
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– потрібно перевірити репрезентативність отриманих даних, а також іноді для окремих з них їх відповідність нормальному закону розподілу;
– на основі використання різних методів обробки
даних зробити висновки щодо майбутнього розвитку
подій.
Головним призначенням маркетингових досліджень є інформаційна підтримка рішень, орієнтованих
на майбутнє, щоб у подальшому, спираючись на ретроспективу, можна було б передбачати майбутні події.
Що стосується методів прогнозування, то в даному
випадку мова має йти про екстраполяцію, причиннонаслідкове прогнозування, проекційне прогнозування.
Зрозуміло, що на відміну від екстраполяційного прогнозування, яке просто продовжує динаміку рядів на
майбутнє, причинно-наслідкове прогнозування передбачає, що в майбутньому мають проявитися наслідки
впроваджуваних сьогодні маркетингових заходів.
Планування виробництва і збуту продукції підприємства має базуватися на вірогідних результатах
маркетингових досліджень та досконалому використанні
маркетингових засобів для стимулювання продажів.
Маркетинг має достатньо широкий інструментарій для впливу на обсяги продажу продукції, тому
остаточне формування цього комплексу заходів з урахуванням впливу на результат і відповідно на планові
показники має потребу у застосуванні оптимізації і
базуватись на використанні економіко-математичного
моделювання. Моделі, в яких робиться спроба оптимізувати використання маркетингових інструментів в
світлі їх впливу на окремі ринкові сегменти, розроблені Ф. Котлером, Е. Гутенбергом, Р. Дорфманом,
П. Штайнером, В. Крелле та ін. Мова йде про оптимальну політику ціноутворення, формування функції
попиту і формування функції витрат для забезпечення
планування виробництва і збуту продукції з позицій
максимізації прибутку при відповідному сполучанні
маркетингових інструментів. Зрозуміло, що саме комплекс здобутої інформації в результаті її опрацювання
дає можливість знайти раціональні рішення, які, на
відміну від «оптимальних» рішень, базуються на
принципі достатності рівня відповідного критерію
оптимальності, а не мінімуму чи максимуму його в
математичному сенсі.
Для формування планових показників і планування поточної діяльності підприємства в якості критерію вибору, на наш погляд, може бути використаний
один з узагальнюючих показників ефективності, які
застосовуються у світовій практиці, а саме максимум
простої рентабельності (Simple Rate of Return –
SRR) [3]. Орієнтація на максимум прибутку в даному
випадку буде, на наш погляд, хибною, оскільки при
цьому зовсім не враховуються ані капіталовкладення,
ані витрати на забезпечення застосування маркетингового комплексу.
Але максимум показника SRR ще не зовсім свідчить про високу ефективність і доцільність запропонованих заходів. Для остаточного рішення потрібне
порівняння досягнутого рівня SRR з певним нормативним рівнем Rнорм. Тобто, потрібно обов’язково пересвідчитись, що має місце виконання наступної умови
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SRR ≥ Rнорм .
В якості граничного (нормативного) рівня Rнорм
можна використати показник середнього банківського
відсотка по депозитним вкладам, як альтернативу капіталовкладенням, скорегованого по середньо очікуваному рівню інфляції в країні. Тобто, нормативний
рівень рентабельності (поріг рентабельності) можна
розрахувати так
Rнорм = ідеп + іінф ,

(1)

де ідеп – показник середнього банківського відсотка
по депозитним вкладам, %;
іінф – середньорічний очікуваний рівень інфляції в
країні, %.
Можна також скорегувати показник граничного
рівня на ступінь ризику, який віддзеркалює рівень
можливих втрат річного прибутку у відсотках як
наслідок ймовірного розвитку негативних факторів.
В даному випадку граничний нормативний рівень
рентабельності розраховують так:
Rнорм = ідеп + іінф + іриз,

(2)

де іриз – середній можливий рівень втрат річного прибутку, %.
Для розрахунку показника SRR, як узагальнюючого результати застосування и впровадження маркетингових заходів, можна скористатись наступною формулою:
n

SRR =

Ï

 Ê
j 1

j

 100%,

(3)

j

Ï j – додатковий прибуток внаслідок впровадження j-го маркетингового заходу, грн.;
Ê j – витрати капітального характеру на впроде

вадження j-го маркетингового заходу, грн.;
n – кількість запропонованих до впровадження
маркетингових заходів, які мають вплинути на обсяги
продажу і виручки.
Перевірка умови SRR ≥ Rнорм дозволить сформувати раціональний маркетинговий комплекс заходів
для досягнення поставленої мети.
Такий методологічний підхід до формування раціонального маркетингового комплексу при плануванні виробництва і збуту продукції дозволить не
тільки врахувати витрати капітального характеру, але
й сформувати дієвий ефективний комплекс маркетингових заходів та інструментів для підвищення економічної ефективності виробничого підприємства.
Висновки. Сучасний розвиток вітчизняних підприємств вимагає економного використання грошових
засобів і при проведенні маркетингових досліджень, і
при плануванні виробництва і збуту продукції.
Для оптимізації маркетингового комплексу та
його інструментарію при маркетинговому формуванні
планових показників і плануванні поточної діяльності
підприємства в якості критерію вибору може бути
використаний один із узагальнюючих показників
ефективності, який застосовується у світовій практиці,
а саме, максимум простої рентабельності.
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Чистий прибуток в результаті застосування методів формування підприємством споживацьких переваг
є оптимальним, якщо забезпечуваний ними граничний
приріст обігу (граничний валовий прибуток після відрахування всіх не маркетингових витрат) вирівнюється
з граничним приростом маркетингового бюджету.
Оптимізація маркетингового бюджету ще не вирішує проблему оптимального сполучання застосованих маркетингових інструментів. Мова йде про
взаємозамінність маркетингових інструментів (хоча б
часткову). Тобто, якщо уявити, що різні альтернативні
структури маркетингового комплексу спроможні забезпечити одні й ті ж самі результати, то проблема
оптимізації маркетингового комплексу піддається вирішенню за допомогою методів, які зазвичай використовуються для планування розподілу виробничої програми підприємства і засновані на концепції взаємозамінності факторів виробництва.
Запропонований методологічний підхід до формування раціонального маркетингового комплексу
при плануванні виробництва і збуту продукції дозво-
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лить не тільки врахувати витрати капітального характеру, але й сформувати дієвий ефективний комплекс маркетингових заходів та інструментів для підвищення
загальної економічної ефективності виробничого
підприємства.
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