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І РОЗДІЛ 
ІСТОРІЯ  ЗАПОРОЗЬКОГО  КОЗАЦТВА,  

АРХЕОЛОГІЯ,  КРАЄЗНАВСТВО ТА  ЕТНОГРАФІЯ 
 

В.Ю. МУРЗІН 
КОРОТКИЙ НАРИС ІСТОРІЇ СКІФІВ 

 

Детальний опис скіфського побуту та їх суспільного ладу зберігся у видатній праці грецького 
вченого Геродота «Історія» (саме тому його часто згадують як «Батька історії», тобто її засновника 
як окремої науки), який жив у V ст. до н.е. Його труд був присвячений перебігу персько-грецької 
війни, широким верствам наших сучасників відомої за славетним подвигом спартанців на чолі з ца-
рем Леонідом у Фермопільській ущелині. 

Наявність у праці Геродота окремої «Скіфської розповіді» (книга IV, «Мельпомена») 
пов’язана із тим, що перед початком великої війни у материковій Греції величезна перська армія на 
чолі з царем Дарієм І приблизно у 512-513 рр. до н.е. вдерлася до скіфських степів, де зазнала нищі-
вної поразки.1 Її залишки були змушені поспіхом тікати, а скіфська зброя зазнала у давньому світі 
слави непереможної. У зв’язку з цим Геродот детально описує побут та звичаї кочових скіфів Пів-
нічного Причорномор’я.  

Відразу зазначимо, що скіфи були одним з іраномовних кочових народів І тис. до н.е., який 
мешкав у степах Східної Європи. Їхніми попередниками тут були кіммерійці, а наступниками – са-
рмати, котрі також розмовляли на північному варіанті іранської мови. Взагалі іраномовні людності 
у ті часи займали величезні простори Великого поясу євразійських степів до сучасної Західної Мон-
голії включно. До речі, як вважає більшість дослідників, саме звідсіля, з півночі, іранські племена 
просунулися на територію сучасного Ірану і дали свою назву цій країні. 

Епоха, коли на півдні Східної Європи, зокрема у степових районах України, мешкали племе-
на цих іраномовних номадів, охоплює «лише» близько тисячі років (Х  ст. до н.е. – початок І тис. 
н.е.). Але цей відносно короткий – порівняно з попередніми історико-хронологічними періодами, 
відтинок часу увібрав у себе чимало знаменних явищ та яскравих подій. Вони визначили не тільки 
сутність епохи, що розглядається, а й характер подальшого розвитку населення на території Украї-
ни у наступні часи. 

Зазначимо, що саме у І тис. до н.е. розпочинається писемний період історії України, а її без-
іменні до того давні людності вперше залишають у текстах стародавніх документів і творів свої 
власні назви та знаходять конкретні етнокультурні характеристики. Це були, крім вже згадуваних 
кіммерійців та скіфів, також алазони, будини, гелони та інші племена і народи того часу. Їхній ви-
хід на широку арену світової історії був обумовлений кількома взаємопов’язаними факторами. 

На початку І тис. до н.е. на величезних просторах Великого поясу євразійських степів, який 
простягнувся від голубих вод Дунаю до прозорих потоків Керулена, де згодом зійде войовнича зір-
ка Чингіза, стрімко відбувається остаточний перехід до кочового скотарства. Це було результатом 
тривалого пристосування людини до природно-кліматичних умов Степу. 

Специфіка цієї форми господарства позначилася на всіх сферах буття давніх мешканців сте-
пів. Вона вплинула і на кристалізацію особливого характеру степовиків. Постійна готовність до за-
хисту свого головного багатства – скота – от хижих звірів та жадібних сусідів вже з дитинства фор-
мували з кожного чоловіка стійкого воїна та вправного вершника. 

Не випадково на околицях кочового світу склався образ міфічної істоти – напівлюдини-
напівконя. У грецькій міфології це знайомий нам з дитинства Кентавр. За тисячі кілометрів від Гре-
ції – у стародавньому Китаї, також складаються казки про богатирів «з людськими тулубами та кін-
ськими ногами, які покриті смухом... Вони шмагали самі себе нагайками по ногах і гасали по степу 
швидше за вітер з вигуками “га-га-га”, немов дикі гуси в осінньому небі»2. 

Але воєнна звитяга у кочових суспільствах не була привілеєм лише чоловіків. У багатьох жі-
ночих похованнях І тис. до н.е. на півдні Східної Європи під час археологічних досліджень виявлені  
різноманітні предмети озброєння, зокрема наконечники стріл. Саме вони, ці стародавні войовниці, 
увічнені ще в одній  поширеній та романтичній легенді – про амазонок. 

Усі ці люди, які буквально зростали та дорослішали у сідлі, легко перетворювалися з ідиліч-
них пастухів на грізне військо. 

Повною мірою це стосується і номадів Надчорноморщини.  У її степах, що займають тепер 
близько 40% території сучасної України, кочові кіммерійці  (Х – початок VII ст. до н.е.) та скіфи 
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(початок VII – IV ст. до н.е.), які просунулися сюди зі східних районів Євразії та підкорили своїх 
попередників – кіммерійців, створили своєрідний західний варіант ранньокочової цивілізації.  

Його важливою ознакою є, мабуть, те, що тут, порівняно зі східними регіонами євразійських 
степів, залізо раніше стає одним з найпоширеніших матеріалів. Воно дедалі більше використову-
ється населенням Північного Причорномор’я. Швидкість та повсюдність цього процесу обумовлю-
валися цінними властивостями нового матеріалу: його міцністю, високою технологічністю обробки 
та досить широкою сировинною базою для його виготовлення (перш за все – болотяної руди). Все 
це дало змогу виробляти набагато надійніші та дешевші речі, ніж з бронзи або каменю. Насамперед 
це стосувалося предметів озброєння, деталей кінської вузди  та  знарядь праці, але згодом – прибли-
зно  к VІІ ст. до н.е. (тобто на початку скіфського періоду) залізо «перемагає» остаточно. 

Оснащені високоякісною залізною зброєю, загони кіммерійців, а згодом –  скіфів, долають 
Кавказькі гори та вдираються до  Передньої Азії з її родючими долинами та  багатими стародавніми 
містами. Саме тому вони привертають пильну увагу  розвідників та дипломатів передньоазіатських 
держав. Завдяки цьому окремі епізоди кочової експансії було зафіксовано у клинописних докумен-
тах, що збереглися.3 

Історію скіфських походів  до Передньої Азії також розповів у своїй видатній  праці «Історія» 
грецький  письменник Геродот. Згідно Геродоту,  скіфам навіть пощастило досягти воєнно-
політичної зверхності у даному регіоні Давнього Сходу: «Отже, скіфи володіли Азією впродовж 
двадцяти восьми років і своїми нахабством і свавіллям усе перевернули там до гори ногами. З одно-
го боку вони вимагали від підкорених народів данину, що вони визначали для кожного з них, а крім 
збирання цієї данини вони роз’їжджали на конях і грабували все, що тільки було в кого» [Геродот, 
І,  106]. 

Але наприкінці VII  ст. до н.е. підвалини скіфської гегемонії у регіоні  було підірвано. Це бу-
ло пов’язане з посиленням Мідії, яка перетворилася на могутню державу, спадкоємицю слави Ас-
сирії. Цар Мідії Кіксар підступно запросив скіфських проводирів на бенкет, який став для них 
останнім. Ці події призвели до поступового зменшення воєнного тиску з боку скіфів, а на початку 
VI ст. до н.е. вони остаточно втрачають будь-яку помітну роль у районах, що простягнулися на пів-
день від Головного Кавказького хребта. 

Північніше останнього – на рівнинах і в передгір’ях  поміж Кубанню та Каспієм, що сполуча-
лися із Закавказзям кількома зручними шляхами, під час походів до Передньої Азії мешкала біль-
шість скіфів. Вірогідно, саме тут була також ставка верховних скіфських володарів. На цю думку 
наводять відкриті на Північному Кавказі надзвичайно багаті скіфські кургани VII – початку  VI ст. 
до н.е. У багатьох з них, зокрема Келермеських, були знайдені коштовні вироби  златоковалів, 
оздоблені у руслі скіфських декоративних традицій. 

Характерною ознакою останніх, поширеною протягом усього скіфського періоду, був так 
званий  звіриний стиль, що є своєрідним відголосом більш раннього тотемізму. Зображення пантер, 
оленів, гірських козлів, вовків, птахів, риб, сцени боротьби між ними прикрашають зброю, кінську 
вузду, інші предмети побуту, що виготовлялися з самих різноманітних матеріалів – від коштовних 
металів до дерева та  рогу.  

Після закінчення переможних походів до Передньої Азії північнокавказькі степи втратили 
стратегічне значення своєрідного плацдарму для наступу на країни Близького Сходу. Інша ситуація 
склалася на той час у Північному Причорномор’ї. 

Тут, у лісостепових районах сучасної України, зокрема на території Середнього Подніпров’я, 
ще з часів мідної доби ніколи не переривалися традиції розвинутого хліборобства Широке поши-
рення заліза сприяло підвищенню ефективності землеробсько-скотарського господарства лісосте-
пових племен, частину яких дослідники вважають протослов’янами.  

У середині VII  ст. до н.е. в економічному житті населення Північного Причорномор’я виник 
ще один новий, але важливий фактор. Саме з цього часу починається історія грецької колонізації 
північного узбережжя Чорного моря, пов’язаної, головним чином, з вихідцями з Іонії. Один з най-
давніших  осередків грецької цивілізації виник на пониззі Дніпра та Південного Бугу. Ми маємо на 
увазі поселення на сучасному острові Березані та славнозвісну Ольвію, яка з 2-ої половини  VI ст. 
до н.е. стає одним найпомітніших грецьких центрів Надчорноморщини.4 

Дуже важливо, що вже з кінця VII  та початку VI ст. до н.е. на території Середнього Подніст-
ров’я (Немирівське городище), Дніпровського лісостепового Правобережжя (Жаботинське посе-
лення, кургани біля сс. Дар’ївка, Болтишка, Мартоноша, ін.) та Середньої Ворскли (Більське горо-
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дище) вже зустрічаються не дуже численні, але виразні зразки грецького імпорту. Здебільшого, це 
коштовні розписні гончарні посудини. Незабаром обсяг грецького імпорту збільшується, а його 
«асортимент» стає різноманітнішим. Зокрема, на лісостепових пам’ятках у шарах  VI ст. до н.е. зви-
чайними стають  уламки грецьких амфор. 

Ці факти свідчать, що принаймні з  VI ст. до н.е. виникають досить тісні торгівельні зв’язки  
між грецькими колоністами  Північного Причорномор’я (перш за все – мешканцями Березані і Оль-
вії) та населенням українського Лісостепу, що постійно поглиблювалися. У реальному житті ці тор-
гівельні контакти здійснювали купецькі каравани, які, користуючись суходільними або річковими 
шляхами, змушені були долати широку смугу причорноморських степів. 

Ситуація, що склалася, була дуже привабливою для кочовиків:  на північ від степового кори-
дору  простягалися землі розвинутого хліборобства, а на південній його околиці виникали і швидко 
розвивалися давньогрецькі поліси. До того ж, географічні особливості торгівельних комунікацій, 
що пов’язували ці дві великі культурно-економічних області, відкривали широкі можливості для 
встановлення над ними надійного контролю з боку номадів. Зазначимо, що різні варіанти такого 
контролю над торгівельними шляхами та одержання пов’язаного із цим зиску, були чи не найваж-
ливішою метою багатьох кочових об’єднань різних часів. Не були виключенням у цьому відношен-
ні й скіфи.  

Під таким кутом зору стає зрозумілим, чому після закінчення передньоазіатських походів 
відбувається помітна переорієнтація зовнішньої політики скіфської орди, а її основне угрупування 
близько середини VI  ст. до н.е. просувається з рівнин Північного Кавказу на захід – у степи Півні-
чного Причорномор’я. 

Цей процес, який досить добре фіксується  збільшенням скіфських пам’яток відповідного ча-
су на півдні Надчорноморщини,  призвів до кардинальної зміни етно-політичної ситуації. Яскравим 
уособленням такої зміни стало утворення Великої Скіфії – держави, яка об’єднала під егідою кочо-
виків різні за походженням, способом буття та культурою племена і народи  Степової та Лісостепо-
вої Надчорноморщини.5 Згідно Геродоту [IV, 101], Скіфія за своєю територією була подібна до ве-
летенського квадрата, який простягнувся від Дунаю до Дону на двадцять днів  шляху та на таку ж 
відстань від узбережжя Чорного моря на північ. 

Виникнення могутньої скіфської держави привернуло пильну увагу  античних авторів до іс-
торії та етногеографії останньої. Надзвичайно важливі свідчення залишив у своїй  безсмертній «Іс-
торії»  Геродот. Як ми вже писали, він присвятив значну частину своєї праці опису Скіфії та основ-
ним подіям скіфо-перської війни, що відбулася наприкінці VI ст. до н.е. Саме завдяки Геродоту ми 
знаємо чимало барвистих і живих подробиць того воєнного конфлікту. Колоритною є, зокрема, 
розповідь про дарунки скіфів перському царю, який вдерся до їхньої країни.  Замість бажаної 
останнім скіфської землі і води як символів визнання його верховної влади, вони надіслали Дарію 
птаха, мишу, жабу і п’ять стріл. Зміст цієї «дипломатичної ноти» був досить промовистий: якщо 
перси не сховаються подібно цим істотам, вони загинуть від скіфських стріл [Геродот,  IV, 126-
132]. Так і сталося – Дарій І із залишками свого війська був примушений тікати зі Скіфії, а скіфська 
зброя, як вже ми писали, здобула слави непереможної. 

Найвищий розквіт Скіфії припадає на IV ст. до н.е. Саме цим періодом датуються грандіозні 
нижньодніпровські кургани скіфських володарів: Чортомлик, Огуз, Олександропольський, Козел 
тощо. Саме у них прослідковано кривавий та пишний поховальний культ скіфської верхівки. Самі 
кургани сягали вистою 20-22 м, а під їхнім насипом, що являв собою складну архітектурну споруду 
з плиток дерену, каменю та втрамбованої глини, були вириті складні поховальні споруди – так звані 
“катакомби” глибина котрих інколи сягала 12-15 м. В них були поховані скіфські можновладці у 
супроводі дружини або наложниці, численні слуги, знаходився коштовний інвентар, серед котрого 
часто зустрічаються справжні шедеври стародавнього ювелірного мистецтва. На території Запорізь-
кої області серед таких слід згадати золотий гребень  з кургану Солоха поблизу с.Велика Знам’янка 
(Рис.1) та срібну чашу з кургану Гайманова Могила неподалік с.Балки Василівського району 
(Рис.2). 

Можливо, під велетенським насипом однієї з цих степових «пірамід» було поховано й царя 
Атея – видатного скіфського можновладця тієї епохи. З його ім’ям  пов’язана спроба Скіфії поши-
рити свій вплив на західне Причорномор’я, на узбережжі якого були розташовані великі і багаті 
грецькі міста. Мету  експансії  скіфський цар досить відверто висловив у своєму листі до мешканців 
розташованого на березі Босфорської протоки міста Візантій: «Цар скіфський Атей візантийському 
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народові: не перешкоджайте моїм прибуткам, щоб мої кобилиці не пили вашої води» [Клімент Оле-
ксандрійський, V,  5, 31]. 
 

 

Рис. 1. Золотий гребінь з кургану Солоха           Рис. 2. Срібна чаша з кургану Гайманова Могила 
 
На заваді скіфській політиці стала Македонська держава. Її цар Філіпп у 339 р. до н.е. завдав 

нищівної поразки скіфському війську. У жорстокому бою, який спалахнув неподалік від гирла Ду-
наю, загинув і сам Атей. Було йому тоді понад 90 років [Лукіан Самосатський. Довговічні, 10]. 

Невдачі на заході зовні не спиричинилися до втрати воєнно-політичної міці усієї Скіфії. По-
перше, через декілька років після загибелі Атея скіфи спромоглися знищити грізну тридцятитисяч-
ну армію намісника Олександа Македонського – Зопіріона [Помпей Трог, ХІІ, 2]. По-друге, біль-
шість найвизначніших курганів вищої скіфської знаті зводиться у північнопричорноморських сте-
пах саме за часів Атея та у наступні кілька десятиріч – приблизно до 300 р. до н.е. 

Але з рубежа  IV-III ст. до н.е. на півдні Надчорноморщини зникають не тільки кургани-
велетні, а й кургани рядових скіфів. Загибель Великої Скіфії  – а саме про такий характер подій  
свідчать дані археології – відразу після найвищого піку її розвитку, на перший погляд виглядає до-
сить несподіваною. 

На думку фахівців, до цієї катастрофи спричинився цілий комплекс явищ:  погіршення кліма-
тичних умов і усихання степів, тривале витолочування трав’яного покриву внаслідок інтенсивного 
випасання худоби, занепад економічних ресурсів Лісостепу через їх непомірну експлуатацію тощо. 
Все це призвело до руйнування економічних підвали Скіфії, загибелі її як держави.  

А проте самі скіфи не зникли з історичної арени. Їхні племена ще довго контролювали Нижнє 
Подніпров’я Крим, Добруджу, хоч і втратили назавжди політичну гегемонію в Північному Причор-
номор’ї, яку захопила наступна хвиля кочовиків зі сходу – сарматів. 
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SUMMARY 

The article deals with the main events in Scythians’ history (VII–IV centuries B.C.) – one of the 
most famous nomadic races in Eastern Europe. 
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Л.Ф. ЦИГАНЕНКО  
 

РОЛЬ ГРЕКІВ–ДВОРЯН В ОСВОЄННІ ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ 
(друга половина ХVІІІ – ХІХ ст.) 

 

Друга половина ХVІІІ ст. принесла суттєві зміни у політичний статус земель Північного При-
чорномор’я: після звільнення від турецької влади починається період їх інтенсивного заселення. 
Міцні колонізаційні потоки направлялися у цей регіон з Лівобережної та Правобережної України, 
Росії та інших країн. Виникали міста, розроблялися родовища корисних копалин, розвивалося сіль-
ське господарство. Саме до цього періоду відноситься найбільша хвиля грецької еміграції на при-
чорноморські землі.  

Поряд з українськими, російськими, польськими та молдавськими етнічними групами пред-
ставники грецької етнічної спільноти посідали значне місце серед дворянської верстви південноук-
раїнських губерній, відіграючи важливу роль в культурно-освітніх та торгівельно-економічних 
процесах регіону.  

Історія розвитку дворянства на теренах Південної  України протягом ХІХ – початку ХХ ст. в 
її різних аспектах представляє  значний науковий інтерес. Про це свідчать спеціальні дослідження, 
які належать історикам, економістам, правознавцям, літературознавцям, філософам, соціологам. 
Питанням появи грецьких переселенців на землях Південної України присвячено декілька  новітніх 
колективних праць [2;9;10], роботи окремих українських істориків [3; 11]. На жаль робіт, які б кон-
кретно торкалися участі дворянства грецького походження в процесах освоєння та колонізації пів-
денноукраїнських земель до сьогодні немає.  Автор вважає, що матеріал даної статті частково лікві-
дує так звані білі плями в історії.  

Після закінчення російсько-турецької війни 1768–1774 рр. грецькі добровольці з родинами 
відправлялися на кораблях російської ескадри до Новоросійської губернії, яка була створена у 1764 
р.  Новоросійська губернія, за влучним висловом дослідниці Г.Турченко, з “деякими істотними те-
риторіальними змінами ( у 1775 р. з неї виділилася Азовська губернія) проіснувала до 1783 р.” [12, 
с.18].  Протягом наступного періоду на цих землях існувало Катеринославське намісництво.  Ново-
російська губернія була відтворена 1796 р., а на початку ХІХ ст. новоросійські землі увійшли до 
складу Катеринославської, Херсонської і Таврійської губерній. 1812 р. у склад південних губерній 
була включена Бессарабська область. Саме на цих землях з’являються переселенці з грецького Ар-
хіпелагу.  Загальна кількість переселенців склала декілька тисяч осіб [11, с. 190].   

У середині 50-х рр. ХVІІІ ст. грецька громада переселенців на чолі з  колишнім венеціанським 
підданим Євтишем Темелею переселилася до фортеці Св. Єлизавети (пізніше м. Єлисаветград (Кі-
ровоград) [7, с.3]. Наприкінці ХVІІІ ст. за наказом Катерини ІІ було створено спеціальний грецький 
дивізіон, що сприяло поширенню грецької колонізації південноукраїнських земель.  Серед греків – 
переселенців у південноукраїнські губернії переважну більшість  складали ремісники, робітники, 
матроси та купці. За грецькими волонтерами до українського Причорномор’я серед інших прийшли 
греки – представники аристократичних родин [2, с.71]. Одними з перших на землях Російської ім-
перії опинилися родини Іпсілані, Катаказі, Мурузі, Негрі та інші, які сприяли активізації розвитку 
господарства, а також частково й політичного життя регіону.  

У 1768–1774 рр. сформувалася грецька община Херсону. На початку ХІХ ст. грецька община 
була сформована у Миколаєві. З Миколаєвом  назавжди зв’язала долю грецька родина Аркасів.  За-
сновник династії Андреас Аркас разом із родиною прибув до міста ще наприкінці ХVІІІ ст.  Його 
старший син – Захарій Аракс народився у Фессалії (Греція). Кар’єру розпочав штурманом й дослу-
жився до генерал-лейтенанта.  За мужність та відвагу його було нагороджено орденами Св. Анни 3-
го ступеня, Св. Володимира 4-го ступеня.   

З. Аракс був одним з засновників Морської офіцерської бібліотеки в Миколаєві. Багато часу й 
сил приділяв вивченню історії, зокрема організовував археологічні розкопки на території краю. У 
1846 р. З.А. Аркаса було обрано дійсним членом Одеського товариства історії і стародавностей. Він 
опублікував декілька робіт з історії грецьких міст-колоній Причорномор’я, історії Чорноморського 
флоту.  

Молодший з братів – Микола Аркас народився у Миколаєві.  Службу розпочав у 12-ти річно-
му віці в якості волонтера Чорноморського флоту.  У 1856 р. він став засновником і першим дирек-
тором Російського товариства пароплавства й торгівлі. 1860 р. за відмінну службу його було при-
значено контр-адміралом і зараховано до свити імператора Олександра І, а у 1866 р. присвоєно 
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звання віце-адмірала. У 1871 р. він був призначений командиром Чорноморського флоту та портів 
Чорного моря. Цю посаду він займав протягом 10 років [11, с.194-196].  

Микола Аркас був одружений з Софією Петрівною Богданович, яка належала до відомого 
українського роду, засновником якої був представник української козацької старшини у ХVІІ ст.  
Син М.А. Аркаса – Микола Миколайович Аркас (1852–1909) – відомий історик і літератор. Після 
закінчення Новоросійського університету М.М.Аркас швидко  та впевнено просувався по службі.  
Він був ад’ютантом командира Чорноморського флоту, займав високі посади в губернському прав-
лінні, мав генеральський чин, був почесним мировим суддею, мав титул дворянина.  

Для родини Аркасів Україна стала другою Батьківщиною, яку вони любили і якою пишалися. 
М.М. Аркас був одним із засновників товариства “Просвіта”, його діяльність була присвячена озна-
йомленню широких кіл з кращими зразками культури народів України. Під керівництвом М.Аркаса 
миколаївська “Просвіта” часто організовувала літературно-музичні вечори, в яких брали участь різ-
ні верстви населення. “Просвіта” займалася  виданням історичної та просвітницької літератури. На 
власні кошти М.М. Аркас видавав свої музичні  та історичні твори, а також виділяв  фінанси на 
утримання шкіл, видання підручників тощо [11, с.198].   

Одним з центрів грецької еміграції стала Одеса. Серед її населення греки складали близько 
10-15 відсотків населення починаючи від часу заснування міста. За повідомленням катеринославсь-
кого губернатора М.М. Бердяєва, у квітні 1797 р. греки становили 15% населення Одеси [2, с.72]. 

Становлення та розвиток чисельних грецьких общин південного краю було пов’язано з госпо-
дарчим освоєнням земель та появою нових каналів для розвитку посередницької торгівлі між Росі-
єю та Західною Європою, а також окремими районами Азії, Африки та Америки.  Так, у 1838 р. з 
489 підприємств Півдня України, які спеціалізувалися на зовнішній торгівлі, лише 137 належали 
підприємцям російської національності.  Є відомості, що на початку ХІХ ст. в Російській імперії 
діяло до 800 грецьких фірм [1, с.87].   

Цілком зрозуміло, що одним з основних занять більшості греків – колоністів була  торгівля,  
й, відповідно, певна кількість відомих представників цієї етнічної групи водночас поєднували в собі 
аристократичне походження  з приналежністю до купецького стану. Саме це поєднання було досить 
специфічною і визначальною рисою  грецької дворянської спільноти  регіону.   

Аристократами за походженням була родина Дмитра Спиридоновича Інглезі, який народився 
у Греції. Родовід Інглезі нараховував понад 300 років, протягом яких представники родини займали 
важливі урядові посади: були сенаторами, військовими, дипломатами.   Дмитро Інглезі розпочав 
свою кар’єру на військовій службі, а у 1782 р. вийшов у відставку, пізніше  він оселився в Одесі й 
зайнявся торгівлею. У 1805 р. він стає купцем І гільдії [9, с.166-169].  

  З Одесою була пов’язана діяльність і доля представників давнього грецького аристократич-
ного роду Стамерів.  Один з них – Л. Стамер – народився і похований  в Одесі, працював у канце-
лярії генерал – губернатора, засновник грецького благодійного товариства [4, с.89]. Наприкінці ХІХ 
ст. в Одесі жив Олександр Аристидович Ревеліоті – грек, дворянин, бібліофіл, відомий своїм книж-
ковим зібранням, яке успадкував від батька – Аристида Ревеліоті.  Нині деякі рідкісні екземпляри 
книг з його бібліотеки зберігаються у Російській державній бібліотеці АН, відомих приватних біб-
ліотеках Я. Бердичевського та С.Богомолова.   

Нащадки династій  греко-молдавани О. Мурузі та С. Стурдзи були організаторами Жіночого 
благодійного товариства та жіночого Михайлівського монастиря у Одесі, а грецький дворянин Оле-
ксандр Тетул – одним з  спонсорів при будівництві одеського маяка [10, с.228]. 

Серед славетних греків – дворян краю потрібно назвати родину Родоконакі, засновник якої – 
Федір Павлович, купець І гільдії,  негоціант, у 20-х р. ХІХ  ст. створив  великий торговий дім і джу-
тову фабрику в Одесі. Його син – Перикл  Родоконакі – вже мав статус спадкового дворянина, ве-
личезне майно, зробив помітний внесок у розвиток промисловості Південного краю. Заснував папе-
рово-джутовий, шкіряний, маслоробний заводи в Одесі, виноробну фірму “Синадіо”. Брав активну 
участь у громадському житті краю – був депутатом міської думи, першим головою правління місь-
кого кредитного товариства, почесним членом багатьох благодійних закладів. Завдяки його фінан-
суванню в Одесі у присутності грецької королеви Ольги було закладено будинок для дівочого учи-
лища, яке згодом стали називати Родоконаківським [9, с.157-158]. Помер Перикл Родоконакі у 1899 
р., однак до 1917 р. торговий дім Родоконакі був однією з впливових компаній. Цікаво, що родина 
Родоконакі має, наприклад, безпосереднє відношення до появи …першого одеського шампансько-
го! [5].      
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Багатством та впливовістю відрізнялася родина Маразлі. Засновник української гілки династії 
– Григорій Іванович Маразлі (1700–1853) народився у Філліпполісі у родині Янніса Григориса Ко-
нмджи-Маразлі, представника грецького дворянського роду. З 1792 р. родина переїхала до Росії, 
оселилася у Одесі. В першій половині ХІХ ст. майно Г.І.Маразлі оцінювалося у 10 млн. крб. [3, 
с.27]. Його син – Григорій Григорович Маразлі – дійсний статський радник, з 1880 р. – голова   мі-
ської думи  м. Одеси [6, с.129]. Обов’язки голови міста Григорій Григорович виконував протягом  
17 років. За його головування в Одесі було побудовано близько 40 громадських та навчальних за-
кладів, підприємств, культурно-освітніх закладів.  Григорій Григорович був ініціатором відкриття 
школи садівництва, надавши для цього одну з власних земельних  ділянок. Для нас цікаво, що у 
книзі реєстрації податків за 1873 р. було вказано, що Г.Г.Маразлі володів більш ніж 12-ма маєтка-
ми. Г. Маразлі був керівником та піклувальником багатьох культурних та благодійних закладів у 
Одесі, витративши на це більше мільйону власних карбованців [3, с. 28-29].   

Поряд із своєрідним купецько-дворянським статусом  грецької аристократії та, незважаючи на 
її бажання зберегти свою етнічну  специфіку, поступово відбувалося включення деяких нащадків 
старих грецьких родів до стану загальноросійського дворянства.  Прикладом змішаної родини може 
бути шлюб між представницею купецької родини Раллі та князем Олександром Лобановим-
Ростовцевим.   

Серед греків Новоросійського краю значну частку становили військові. 29 серпня 1803 р. 
Олександр І видав указ про виділення біля Одеси достатньої кількості землі для поселення колиш-
ніх чинів грецького дивізіону, який був створений ще наприкінці ХУІІІ ст. у складі Албанського 
війська, хоча фактично був приписаний до Грецько-Албанської комісії при Одеському міському 
магістраті.  Дослідники І. Сапожников та Л. Білоусова серед греків – військовослужбовців, які 
отримали земельні ділянки біля міста вказують майора Костянтина Георгійовича Патераки (родом з 
о. Кандю, з греків – дворян), прапорщика графа Доменіко Карловича Модениго («дворянин з грець-
кої нації острова Дзанти»), капітана Анастасія Михайловича Дуро ( вихідця з дворян о. Пеціо) [10, 
с.80, 90, 91].  У списку осіб Грецького піхотного батальйону, яки  у 1836 р. володіли земельними 
ділянками під Одесою  ми знаходимо запис – вдова, дворянка  Марія Буга.   

Дослідниця Н.Терентьєва додає до цього переліку Алопеуса Федора  Давидовича – генерал-
лейтенанта, графа, одеського градоначальника; Лідерса Олександра Миколайовича – генерал-
ад’ютанта, героя Кримської війни; Попандопуло Олександра Спиридоновича – віце-адмірала, нача-
льника Одеського порту; Радецького Федора Федоровича – генерала від інфантерії, національного 
героя Болгарії та  Росії. [11, с.209]. 

За даними Першого Всеросійського перепису 1897 р. на території українського Причорно-
мор’я мешкало майже 300 греків – дворян (див. таблицю 1).  

Таблиця 1 
Кількість дворян – греків  Південноукраїнських губерній 

(за матеріалами Першого загальноросійського перепису 1897 р.) 
 

губернії кількість дворян 
всього 

з них греків  %% дворян спад-
кових 

дворян 
особистих

Бессарабська 21.942 81 0,37 43 38 
Катеринославська 20 352 64 0,31 19 45 
Херсонська 50 495 132 0,26 58 74 
ВСЬОГО  92 789 277 0,30 120 157 

 
Найбільша за чисельністю грецька аристократична спільнота мешкала у Херсонській губернії 

– понад 130 осіб, хоча удільна вага греків-дворян була вищою у Бессарабії в порівнянні до загальної 
кількості дворянства губернії. Найменша кількість представників грецької етнічної спільноти налі-
чувалась у Катеринославській губернії [8]. 

  Аналіз діяльності греків дворян на Півдні України свідчить про їх значний вплив на еконо-
мічний розвиток регіону, помітну  роль у суспільному та культурному житті краю.  Прізвища бага-
тьох греків – представників аристократичних родів пов’язані у причорноморському краї з будівни-
цтвом міських споруд, храмів, наданням підтримки навчальним закладам та лікарням, активною 
просвітницькою та благодійницькою діяльністю. Славні імена греків залишилися у пам’яті нащад-
ків, на сторінках підручників з історії, у назвах будинків та улиць чорноморських міст.  
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SUMMARY 
The article analyzes the participation of the Greece noblemen of Katerininskoy, Chersonskoy and 

Bessarabskoy provinces in the process of opening up and colonization of the South region. The role of the 
Greece noblemen in the economical and cultural development of the region is also determined. 

 

І.Ф. КУЧЕРЯВЕНКО  
 

ПИСЕМНІ ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ  
ІЗМАЇЛЬСЬКО-БЕССАРАБСЬКОЇ СТАРООБРЯДНИЦЬКОЇ ЄПАРХІЇ 

СЕРЕДИНИ ХІХ – ХХ СТОЛІТЬ 
 

В середині ХІХ ст. старообрядці Ізмаїла складали 1/3 населення Південної Бессарабії. У 1857 
р. старообрядці регіону заснували Ізмаїльсько-Бессарабську старообрядницьку єпархію з центром в 
м. Ізмаїл, яка до 1946 р. відігравала значну роль в економічному, конфесійному, етнічному та куль-
турному розвитку Південної Бессарабії. 

Основним завданням даної статті являється огляд та характеристика писемних джерел з істо-
рії  Ізмаїльсько-Бессарабської  старообрядницької єпархії. Вони представляють собою великий і 
водночас досить строкатий комплекс матеріалів.  

Значну групу джерел складають головним чином неопубліковані архівні матеріали, основна 
маса яких відклалася у різних фондах Державного архіву в Одеській області в м. Одеса (Ф.7. Оде-
ський окружком КП(б)У), Відділу державного архіву Одеської області в м. Ізмаїлі (Ф.56. Канцеля-
рія ізмаїльського градоначальника; Ф.4. Вилковська посадська управа; Ф.110. Нижньо-Дунайська 
єпископія), Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України (Ф.1. 
ВУЦВК; Ф.5. НКВС УРСР), Національного архіву Республіки Молдова в м. Кишиневі (Ф.2. Канце-
лярія губернатора Бессарабії (1812 – 1917); Ф.208. Кишинівська духовна консисторія), Відділу рід-
кісної книги Національної бібліотеки Республіки Молдова (ВР НБРМ).  
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За типолого-видовим критерієм залучені архівні джерела можна поділити на такі групи: 1) за-
конодавчі акти; 2) документи партійних органів; 3) документи регіональних церковних установ;         
4) листування; 5) документи місцевих органів влади.  

Велику складність у вивченні історії старообрядництва складає той факт, що старообрядці не 
здавали свої документи на державне зберігання та не створювали особистих архівів. Ті документи, 
що вони зберігали в старообрядницьких храмах та монастирях або безслідно зникли, або були зни-
щені, особливо в радянський період. Тому вивчення діяльності старообрядницьких общин на основі 
архівних документів можливо за документами офіційної влади та РПЦ. 

Важливе значення для вивчення старообрядницьких общин має таке демографічне джерело, 
як метричні книги. Метричні книги старообрядців Білокриницької ієрархії, що збереглися в регіо-
нальних архівах за 1907 – 1934рр., дозволяють дати характеристику сімейно-шлюбним відносинам, 
рівню освіченості, географії розселення, станової належності, а також знайти відомості про духов-
них наставників єпархії. Метричні книги приходів РПЦ дозволяють виявити випадки приєднання 
старообрядців до офіційної церкви. При цьому можна достатньо упевнено визначити і обставини 
перехрещення [15].  

Другу значну групу опублікованих матеріалів умовно можна розділити на декілька груп: опу-
бліковані зібрання історичних документів, старообрядницька житійна (агіографічна) література та 
релігійна періодика. 

До першої групи опублікованих джерел відносимо опубліковані зібрання історичних докуме-
нтів і літературних пам’яток України ХІV–ХІХ ст. Виданням цього збірника займалась Тимчасова 
комісія з упорядкування давніх актів, заснована при київському, подільському та волинському ге-
нерал-губернаторові. Серед редакторів та упорядників –  відомі українські вчені  М.Грушевський, 
О.Левицький та ін. В 3 частині 7 тому цього зібрання знаходимо розділ про колонізацію півдня 
України,  в якому надається наступна інформація: „... 4)  заслуженою славою міцної колонізації ко-
ристувався центр володінь Ізмаїльськой старообрядницької єпархії – Ізмаїл...” [2, 27]. Автори наго-
лошують, що особливо сильними колонізаторами Бессарабії були старообрядницькі монастирі, які 
заводили власне господарство, де працювали монахи та селяни [2; 3; 4]. 

До цієї групи джерел відносяться також законодавчі акти: зведення законів, накази та розпо-
рядження імператора, Синоду і Сенату з питань відомства православного віросповідання, інструк-
ції, повчання, накази, положення. При використовуванні цих джерел необхідно постійно враховува-
ти чинник невиконання законодавства на місцях або його порушення.  

Для самих старообрядців законодавчий характер мають також ухвали освячених соборів Дав-
ньоправославної церкви Христової, матеріали єпархіальних з'їздів та соборів старообрядців. Ухвали 
соборів дають нам інформацію про діяльність окремих єпископів, частково розкривають питання 
сімейно-шлюбних відносин у старообрядців. Ухвали соборів, полемічні твори мандрівників дозво-
ляють уточнити особливості життя старообрядців у регіонах. Сюди ж можна віднести й матеріали   
І з'їзду старообрядців в Москві 1906 р., які збереглися в родині старообрядця Кузьміна Венедикта 
Єліферовича в селі Нова Некрасівка Ізмаїльського району. 

З другої половини ХІХ ст. дослідники з історії старообрядництва почали видавати збірники 
документів і тим самим вводити в обіг велику кількість джерел. Найбільш значною за масштабом 
стала дев’ятитомна публікація професора Московської духовної академії М. Субботіна „Материалы 
для истории так называемой Австрийской или Белокриницкой иерархии” [20]. Публікація Субботі-
на, яка складалась із офіційних документів і творів старообрядців, стала основним стрижнем надру-
кованої частини джерел. Субботін вважав, що видання старообрядницьких творів дає старообряд-
цям матеріал для розповсюдження своєї віри. Багато чого з творчої спадщини професора було роз-
сіяно по іншим виданням.  

До цієї ж групи джерел можна віднести статистичні документи. Сюди ми відносимо як світсь-
ку статистику (додатки до “всеподданіших доповідей” губернатора Тучкова, пам'ятні книжки пові-
ту Ізмаїл, зведені матеріали першого загального перепису населення Російської імперії), так і цер-
ковну статистику РПЦ (клирові відомості, історико-статистичні описи церков, зведені відомості 
тих, хто сповідався і причащався, довідкову книгу Кишинівської єпархії за 1911 р. [11], матеріали 
першого єпархіального місіонерського з'їзду 1898 р. Ізмаїлу) [10]. 

“Огляди губернії” (1878 – 1912 рр.) Бессарабії подають нам відомості про розподіл населення 
губернії, а згодом повітів за віросповіданням; віросповідний розклад міського і сільського населен-
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ня; дані про віросповідний склад призваних на військову службу; розгорнена характеристика старо-
обрядництва Бессарабії [14].   

Опубліковані результати першого загального перепису населення Російської імперії 1897 р., а 
також засновані на переписних листах списки населених місць. Цінність цих джерел полягає в то-
му, що вони групуються на самоідентифікації супротивників “Никонових реформ”, а не на думці 
синодального духівництва або заїжджих урядовців. На жаль, значна частина первинних матеріалів в 
першому десятиріччі ХХ в. була знищена.  

До цієї групи джерел входять анкети священиків і дияконів Білокриницької ієрархії, а також 
документація: рапорти священиків, благочинних, звіти протирозкольницького гуртка, Кишинівсь-
кої духовної місії та окремих місіонерів, звіти обер-прокурорів Св. Синоду та ін.  

Дані про кількість “розкольників” у приходах РПЦ ми можемо знайти в рапортах благочин-
них і приходських священиків, що відклалися у фондах духовної консисторії, які перебувають в 
Національному архіві Молдови. Ці дані не охоплюють всіх церков єпархії, оскільки добитися регу-
лярності складання звітності з боку приходських церков завжди було складним завданням для єпа-
рхіального управління. Наявні рапорти часто фрагментарні, в них відображена не вся запрошувана 
консисторією інформація.  

Звіти Кишинівської духовної місії і протирозкольницького гуртка м. Ізмаїла регулярно друку-
валися в КЄВ, а також у вигляді окремих брошур. У них містилися як кількісні, так і якісні характе-
ристики старообрядства регіону.  

До другої групи опублікованих джерел відноситься старообрядницька житійна література, яка 
довгий час переслідувалась та була забороненою і тільки нещодавно стала надбанням російської 
культури. Такі письменники-старообрядці, як протопіп Авакум, Гнат Соловецький, інок Єпифаній 
та інші, стали „хрестоматійними авторами”. Результатом збереження цього напрямку народної 
культури було традиційне книжкове знання, давня книга. Найвідомішими пам’ятками старообряд-
ницької літератури вважають „Житие” протопопа Авакума [1]  та „Житие” інока Єпифанія [9], що 
були створені ними в 1672 – 1675 рр. Ці два твори складені з окремих, пов’язаних між собою, сю-
жетних планів. „Житія” досягають вершин „високої” літератури у ХVІІІ ст.  

Цінні джерела, що написані самими старообрядцями, безпосередньо пов’язані з їх боротьбою 
за стару віру, з проповіддю непорушності старої релігійної та побутової традиції.  

До третьої групи опублікованих джерел належать релігійні періодичні видання ХІХ – початку 
ХХ ст., які виходили під керівництвом і за рахунок духівництва й мали назву „духовних”. Тоді не 
було розбіжностей в цьому терміні. Зараз, коли в світовій традиції за словом „духовний” закріплене 
значення однієї з основних культурологічних категорій, куди входить і „духовна” журналістика, 
недоцільно вживати цей термін. Тому „духовні” періодичні видання називаються церковними або 
релігійними періодичними виданнями.  

Релігійні періодичні видання, в яких висвітлювалась діяльність Ізмаїльсько-Бессарабської 
старообрядницької єпархії, були надруковані в Україні, Росії, Румунії та Молдові в ХІХ – І полови-
ні ХХ ст. Видавали їх духовні академії, а з середини ХІХ ст. – і духовні семінарії, консисторії, мо-
настирі, лаври, деякі духовні особи, православні приходи й церкви. 

Органом Російської православної церкви були православні релігійні журнали, їх концепція 
відповідала програмі Святішого Синоду. Мова журналів – російська, за винятком КЄВ – російська 
та румунська. Крім повідомлень церковного відомства і проповідницького матеріалу, журнали вмі-
щували статті з історії православних (в тому числі і старообрядницьких) єпархій, церков, про міс-
цевих церковних діячів, з етнографії та ін.   

До релігійної періодики відносяться єпархіальні відомості, які були офіційними і водночас ре-
гіональними виданнями. Вони стали однією з найважливіших ланок церковної преси кінця ХІХ – 
початку ХХ ст. передусім тому, що вони були розраховані на велику аудиторію – народні маси. Са-
ме ці видання служили православній церкві одним із найважливіших чинників формування суспі-
льної думки широких верств населення. Невичерпним джерелом для вивчення історії старообряд-
ницької Ізмаїльсько-Бессарабської єпархії є КЄВ, який почав виходити з 1 липня 1867 р. Під цією 
назвою журнал виходив протягом 50 років – до липня 1917 р., а з липня 1917 р. отримав назву „Го-
лос православної Бессарабської церкви”. Періодичність журналу була різноманітною. У 1867–1904 
рр. він виходив двічі  на місяць (1 та 15 числа), а у 1905 – 1916 рр. – щотижня. Всього за час видан-
ня вийшло приблизно 1500 примірників. Офіційна церква надавала цим періодичним виданням ма-
теріальну підтримку, частину коштів вони отримували від єпархії. КЄВ складалися з двох відділів – 
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офіційного і неофіційного. Перший відділ складався з урядових повідомлень, синодальних та цар-
ських указів, маніфестів, церковних документів, іноді в ньому вміщувалися статті отців церкви або 
представників церковної верхівки. Другий відділ – неофіційний –  складався переважно зі статей та 
інших жанрових форм, авторами яких були священики та парафіяни, роздумів місцевого духівницт-
ва щодо особливостей життя єпархії; публікації, які могли б стати основою для проповідей, оскіль-
ки в них порушувались різноманітні етичні та світоглядні проблеми, що вирішувались на різних 
рівнях – від побутового до філософського. Окремі статті КЄВ були присвячені ідеологічній бороть-
бі з впливами інших конфесій та сект на мешканців єпархій. Проте ці публікації відзначались слаб-
кою аргументацією. Не змінився їх характері після прийняття у 1905 р. закону про свободу совісті, 
тобто віросповідання.  

Релігійні концепції представників старої віри не вивчались, їх засади критикувались тільки 
тому, що вони не збігались з православними. Місіонери-священики Ф. Воловій та І. Софронович на 
сторінках КЄВ за  1892 р. вмістили  свою статтю „Звіт єпархіального місіонера південного району 
Кишинівської єпархії за 1900 р.” [7], священик К. Міхул вмістив у тому ж друкованому органі свою 
бесіду з розкольниками, що проходила в селі Карячка Ізмаїльського повіту 28 листопада 1881 р.; 
священик М. Попов надрукував свою бесіду з розкольниками [16]. Особливо відмітимо статтю      
Ф. Воловія „Розкол та протирозкольницька місіонерська діяльність в Кишинівській єпархії за 1912 
р.”, в якій він детально описує становище церков та монастирів Ізмаїльсько-Бессарабської старооб-
рядницької єпархії [8]. Історичну цінність для нас представляє не сутність богословських бесід, а 
факт їх проведення, позиції та поведінка старообрядців – тобто все, що могло б дозволити створити 
картину боротьби місіонерів із старообрядництвом Ізмаїльсько-Бессарабської єпархії. Сучасна до-
слідниця релігійної періодики цього періоду А. Бойко зазначає, що крім суто інформаційних функ-
цій єпархіальні відомості виконували ідеологічну роль, були могутнім засобом формування громад-
ської думки, а також тим важелем, завдяки якому православна церква керувала суспільством [6, 81]. 

На сторінках періодичних видань друкувались матеріали з літератури, бібліографії, історії, 
археології, краєзнавства тощо. Особливо відзначимо видання, в яких знаходимо відомості з дослі-
джуваної проблеми. Величезну кількість матеріалу з історії старообрядницьких церков та монасти-
рів знаходимо в „Працях Бессарабського історико-археологічного товариства” (далі – „Праці”). 
„Праці” виходили друком починаючи з 1901 р., присвячені переважно вивченню пам’ятників  цер-
ковної старовини. Ця організація займалась збиранням матеріалів історико-статистичного опису 
приходів через духівництво Кишинівської єпархії. В „Працях” зібрані величезні колекції книг, ру-
кописів, пам’ятників іконопису, залишків народної старовини. На особливу увагу заслуговує стаття 
„Історико-статистичний опис розколу, відомого під ім'ям старообрядництва” Й. Пархомовича, який 
докладно описує старообрядницькі общини та церкви Бессарабії з 1813 по 1910 рр. [21].  

Про стан старообрядництва Ізмаїльсько-Бессарабської старообрядницької єпархії знаходимо 
інформацію в щомісячному журналі „Місіонерський огляд”, що виходив друком у м. Києві з 1896 р. 
У відділі місіонерської методики журнал розглядає загальні питання внутрішньої місії – боротьбу зі 
старообрядцями. Старообрядці розглядаються за їх належністю до єпархій, подається чисельність 
старовірів по приходах, вказуються заходи щодо боротьби з ними [13].   

Дещо схожий за ідейним змістом „Місіонерський збірник”, що виходив друком  в Санкт-
Петербурзі одночасно з „Місіонерським оглядом”. Четвертий відділ – „Єпархіальні новини” – цього 
збірника містив розпорядження та події у всіх єпархіях, в тому числі і старообрядницьких. У 
п’ятому відділі проводився облік періодичних видань з питань місії та розколу [12]. 

Політичний та соціально-економічний розвиток Бессарабії кінця ХІХ – початку ХХ ст. роз-
глядається на сторінках щоденної політичної та економічної газети „Бессарабець”, що видавалась в 
м. Кишиневі. Історія старообрядницьких общин та їх духовних центрів розглядається в контексті 
історії південних земель України [5]. 

Діяльність єпархій, в тому числі старообрядницької Ізмаїльсько-Бессарабської, описується в 
щотижневому журналі „Церковний вісник”, що видавався Духовною академією в Санкт-Петербурзі 
на поч. ХХ ст. Будучи органом академічної корпорації, „Церковний вісник” надає об’єктивні ака-
демічні тлумачення церковних питань, головним чином за участю професорів та наставників ака-
демії. З питань старообрядства та його тлумачення виходять статті професорів В. Сенатова, М. Кап-
терєва, С. Громогласова та ін. Окремими сторінками в журналі виходять розпорядження та накази 
уряду, в тому числі стосовно старообрядництва. Кореспонденція із закордонних  єпархій знайомить 
читачів з видатними подіями тамтешнього церковного життя [22]. 
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Результатом діяльності союзу Бессарабського православного духівництва Кишинівської єпар-
хії було видання двомовної газети (російською та румунською мовами) „Свет” („Raza”), яка склада-
ється з чотирьох сторінок. На останній сторінці в рубриці „За тиждень” друкувалась інформація про 
старообрядців. Тут можна було знайти інформацію про стан старообрядницьких церков Ізмаїльсь-
кої єпархії, про з’їзди духівництва та інше [17]. 

Яскравим прикладом публіцистичної діяльності старообрядців, що проживали за межами іс-
торичної батьківщини, є факт появи перших старообрядницьких періодичних видань, тобто газет 
„Старообрядець” [18] та „Слово правди”. Перша виходила друком з 1878 по 1880 рр. в м. Коломия 
(зараз – Івано-Франківська обл.), а друга – в Румунії, в м. Браїла з 1896 по 1906 рр. Ці періодичні 
видання є не тільки цінними джерелами для вивчення історії старообрядства в Бессарабії, але й яск-
равим проявом його культури. Саме ці друковані органи намітили  головні напрямки старообряд-
ницької публіцистики останніх дванадцяти років царської Росії, коли, починаючи з 1905 р., старо-
обрядцям було дозволено вільно сповідувати свою віру на батьківщині. 

Незамінним цінним джерелом для вивчення історії Ізмаїльсько-Бессарабської старообрядни-
цької єпархії є журнал „Старообрядницька думка” [19], на сторінках якого вміщені відомості з жит-
тя старообрядницької церкви Бессарабії на початку ХХ ст. У цьому віснику знаходимо інформацію 
про старообрядницькі з’їзди, побудову та ремонт церков, про старообрядницькі монастирі, про від-
носини старообрядців з іноетнічним населенням Бессарабії. 

Відомості про стан церковно-суспільного життя ізмаїльських старообрядців знаходили відо-
браження на сторінках газети „Придунайський край”, яка вміщувала щоденні новини  суспільного 
та церковного життя жителів Бессарабії. 

Старообрядницький періодичний друк, який розпочався в Росії після указу про віротерпи-
мість, подає широкий матеріал для вивчення міжконфесійних відносин. З початку 1908 і до кінця 
1917 рр. в Москві виходив щотижневий журнал старообрядців-поповців Білокриницької ієрархії, 
який з 1908 по 1914 рр. називався „Церква”, а згодом – „Слово церкви”. Основна тематична спря-
мованість журналу: 1) екскурси в історію старообрядницької церкви; 2) роздуми старообрядців; 3) 
полемічна діяльність старообрядців з православними місіонерами; 4) інформація про старообряд-
ницькі приходи всієї Росії [23].  

На протязі шести років у цьому журналі публікувався “Перелік зареєстрованих старообряд-
ницьких общин”. Цей перелік не був повним, відомості про реєстрацію доведені лише до 1912 р., у 
ряді випадків спотворені назви населених пунктів і волостей. Уточнити дані дозволяє звернення до 
КЄВ, в офіційній частині яких мало бути вміщене оголошення про реєстрацію з вказівкою дати ре-
єстрації і номера запису в журналі загальної присутності губернського управління, місцезнахо-
дження центру общини і на які селища (волості) розповсюджується діяльність общини. Могла вка-
зуватися назва общини, наявність храму або намір його будівництва. 

Оцінюючи стан джерельної бази з історії Ізмаїльсько-Бессарабської старообрядницької єпар-
хії слід зазначити,  що рівень документального забезпечення є досить строкатим та різноманітним. 
Поєднання матеріалів центрального та обласних архівів, преси, опублікованих джерел дає можли-
вість ґрунтовно і достовірно проаналізувати адміністративний, економічний, конфесійний та куль-
турний аспекти діяльності Ізмаїльсько-Бессарабської старообрядницької єпархії. 

Проведена робота по виявленню в архівах України та Молдови джерел з історії Ізмаїльсько-
Бессарабської старообрядницької єпархії дозволяє визначити наступні шляхи їх пошуку, які будуть 
направлені на архіви Румунії та Росії у зв’язку із тим, що територія Ізмаїльсько-Бессарабської ста-
рообрядницької єпархії переходила під юрисдикцію цих держав, і велика кількість документів осіла 
в їх архівах. 
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SUMMARY 
The article is given sacred to the sources from history of diocese of Izmail-Bessarabia 

staroobryadchestvo. In the articles analysed published and unpublished writing sources in archives and 
libraries of manuscripts of Ukraine and Moldova. Estimating the state of a spring base, engaged in 
research, it should be noted that a level of the documentary providing is sufficient. Combination of 
materials of central and regional archives, presses, published enables for certain to analyse administrative, 
confessional and cultural aspects of activity of diocese of Izmail-Bessarabia staroobryadchestvo.   

 

А.О. ДОРОШЕВА  
УЧАСТЬ МІСЬКИХ ОРГАНІВ САМОВРЯДУВАННЯ  

ОДЕСИ, ХЕРСОНА ТА МИКОЛАЄВА  
У РОЗБУДОВІ ІНФРАСТРУКТУРИ ПОРТУ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ СТ.)  

 

Міська реформа 1870 р. створила правові засади для безпосередньої  участі місцевих органів 
самоврядування у вирішенні господарчих питань. Специфічним різновидом діяльності приморсь-
кий міст Півдня України була робота щодо розширення мережі портових споруд та підвищення 
ефективності їх експлуатації, що є важливим досвідом для сьогодення.  

Серед сучасних дослідників питаннями розбудови південноукраїнських портів займаються:   
І. Івасюк [16], Н. Глеб-Кошанський [3], Г. Цибуленко та Л. Цибуленко [27,28] та ін. Але досі ще не-
має цілісного дослідження присвяченого зазначеній проблемі, тому завдання авторки полягає у не-
обхідності  проаналізувати діяльність інститутів міського самоврядування щодо розбудови портів 
таких міст Півдня України, як Одеса, Миколаїв, Херсон у другій половині ХІХ ст.  

Враховуючи той безперечний факт, що прибутки портових міст Півдня України протягом 
другої половини ХІХ ст. в першу чергу залежали від портових та торгівельних операцій, органи мі-
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ського самоврядування самостійно або при підтримці урядових інститутів намагалася покращити 
стан порту. Думи та управи знаходили підрядчиків, відводили міську землю під будівництво порто-
вих комунікацій,  керували процесом розробки необхідних проектів та виступали у ролі координа-
тора. Підпорядкованість порту одночасно й місту, й губернатору, й Міністерству внутрішніх справ 
та фінансів нерідко гальмувала цей процес.  

Зростання конкуренції на західноєвропейських ринках продуктів, які завозилися з США, ви-
магало створення сприятливих умов для експорту хліба та інших товарів через Одесу. Австрія та 
придунайські князівства, які мали в своєму розпорядженні розгалужену систему залізниць та моде-
рнізованих портових споруд, перетворилися на початку 60-х рр. на найбільш загрозливих конкуре-
нтів для Одеси. Однією з умов розширення експорту було покращення роботи Одеського порту. 
Гавані порту потребували очищення та поглиблення, моли – продовження та реорганізації (існуюча 
система устрою молів визнавалась дуже збитковою), набережні – проведення капітальних робіт 
[22].  

Поглиблювальними роботами у 60-х рр. ХІХ ст. завідував Одеський Будівельний комітет. На 
очищення гаваней містом було асигновано півмільйона карбованців сріблом і надано підряд М. Но-
восельському, який зобов'язувався розпочати роботи з 1861 р. і закінчити їх протягом п’яти років. 
Операція пройшла невдало і закінчилася тим, що землечерпальна машина, яка з успіхом працювала 
декілька тижнів, затонула у гавані Карантинного порту у серпні 1864 р. На початку 1865 р. машину 
було піднято і відведено в Практичну гавань. Далі роботи не продовжувались.  

Наполегливе клопотання Новоросійського та Бессарабського генерал-губернатора П. Коцюбу 
про капітальну перебудову порту отримало підтримку з боку уряду. Почався новий етап в історії 
модернізації Одеський портових споруд. У 1865 р. Міністерство шляхів сполучення організувало 
конкурс проектів [17]. У конкурсі брали участь як вітчизняні, так і зарубіжні інженери. Всього було 
подано 21 проект. Підсумки були підведені спеціальною комісією у 1866 р.  

Першу премію отримав проект англійського інженера Гартлея. Друга премія дісталася одеси-
ту П. Кругу. З  1868 р. почалося безпосереднє втілення в життя проекту Гартлея. Підряд на роботи 
було надано інженер-полковнику Т. Сочинському, а очищення гаваней здійснювало РТПіТ. Вико-
нання практичних робіт планувалося закінчити за 5 років.  

Зацікавленість уряду та пильний контроль з боку місцевої влади за роботами щодо виконання  
проекту принесли свої результати. "Одесский Вестник" повідомляв, що на 1870 р. довжина Одесь-
ких набережних зросла на 56 %, Карантинний мол продовжений на 42%, а зовнішнє облицювання 
молів збільшилось на 59 %. Проведені роботи дозволили порту приймати більше суден: у 1859 р. – 
1.945 суден, а у  1869 р. вже 2.200 [16,с.69-70]. Отже, реальне збільшення становило близько 10%. 
Якщо  у навігацію 1862 р. до Одеського порту прибуло із-за кордону 1.060 суден, то лише через два 
роки (1864 р.)  ця цифра вже становила 1.434 [12,арк.19].  Значно збільшились темпи товарообігу. 
Так, в 1858 р. через міський порт Одеси було вивезено 194,4 тис. пудів вовни, в 1861 – 1865 рр. цей 
показник становив вже 377 тис. пудів на рік, а в 1867 – 1870 рр. – до 966 тис. пудів [25,с.9].     

Враховуючи майже повну відсутність засобів механізації порту, приймається рішення про 
будівництво естакадного залізничного шляху.  У 1871 р. була побудована естакада довжиною       
3,9 км від станції „Естакадна” до Карантинного молу, де було споруджено пристань для заванта-
ження зернових продуктів, що значно підвищило рівень продуктивності праці, тим самим здешеви-
вши переробку зерна.  На початку 70-х рр. до Міністерства шляхів сполучення надійшла пропозиція 
щодо покращення діяльності Одеського порту. Реалізувати цей проект було доручено полковнику                 
М. Починському, з яким й було укладено угоду. Планувалося закінчити роботи до 1874 р. Покра-
щення стану Карантинного молу полегшили процес завантаження та розвантаження суден. До кінця 
70-х рр. роботи під керівництвом   М. Починського щодо покращення Одеського порту тривали ус-
пішно [14,арк.6]. У 80-х рр. ХІХ ст. в порту Одеси з’явилися перші конвеєри, які давали можливість 
навантажувати від 250 до 270 тонн зерна за добу [3,с.97].  

На початку 90-х рр. в Одеському порту впроваджується електричне освітлення, відкривається  
метеорологічна станція, проводяться роботи щодо поглиблення карантинної гавані [13,арк.8]. В 
означений період Одеса стала одним з найбільших центрів світової хлібної торгівлі, через порт якої 
йшло близько ¼ всього експортного хлібу Росії.  

Але наприкінці ХІХ ст. місто почало втрачати статус імперського порту, що було пов’язано зі 
застарілим портовим обладнанням, яке не давало можливість скласти належну конкуренцію новим 
портам Чорного моря та занепадом південного регіону як значного постачальника пшениці на сві-
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товий ринок [23,с.198]. Головним конкурентом Росії в експорті хлібу з 1893 – 1894 рр. стають 
США.  

В 1894 р. інженер Т. Чехович чітко окреслив головні недоліки Одеського порту. Вони поляга-
ли в наступному: недостатня кількість доків, нестача обладнання для завантаження й розвантажен-
ня зерна, відсутність обладнання для завантаження інших видів товарів, нестача ремонтних корабе-
лень та обладнання для розбиття льоду [23,с.219]. До того ж в південному регіоні  у Одеси 
з’явилися два гідних конкуренти – Миколаїв та Херсон. Це було пов’язано з тим, що ці міста мали 
краще й більш функціональне оснащення порту й сполучення з центром. Як наслідок, на рубежі 
ХІХ-ХХ ст. Миколаїв експортував більше  100 млн. пудів зерна сушених овочів, Херсон – 45 млн., а 
Одеса лише 34 млн.  

Але незважаючи на вказані проблеми, продовжують розвиватися торгові стосунки Одеси з 
Далеким Сходом. Наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. місту вдалося встановити майже монопольну 
торгівлю з Порт-Артуром та Владивостоком. Не втратив своєї актуальності й західний напрям в 
Одеській торгівлі. Як й раніше, Одеса постачала до країн Європи та Америки переважно пшеницю 
та ячмінь. Через Одеський порт вивозили вовну, сало, шкіру та ін., а імпортували чай, джут, фрук-
ти, бавовну, цукор. З кінця ХІХ ст. розпочався вивіз марганцю та чавуну [25,с.9].  

 Найбільш значною портовою спорудою Одеси, збудованою наприкінці ХІХ ст., стала Наф-
тогавань (1895 р.). Однак вона мала певні недоліки. Нафтопродукти доводилось приймати в тарі та 
відвозити гужем. Враховуючи ці обставини, 10 липня 1897 р. товариш Одеського  голови Ф. Ада-
менко та директор акціонерного товариства „Русский Стандарт” Ф. Гро уклали угоду, яка передба-
чала будівництво нафтопаливної станції. Для цього товариство орендувало у міста 3 десятини землі 
на 122 роки з щорічною оплатою у 3.000 крб. Керівництво „Русского Стандарта” взяло на себе зо-
бов’язання завершити роботи до 1899 р., що й було успішно виконано [3,с.110]. 

Як і в інших містах Російської імперії, значну роль у розвитку Миколаєва відіграють транс-
портні мережі. У 1860 р. командуючим порту й Миколаївським військовим губернатором було при-
значено генерал-ад’ютанта Б. Глазенапа. Завдяки його зусиллям, в 1862 р. у місті було відкрито ко-
мерційний порт, який відпускав в іноземні порти переважно зерновий хліб, та митницю. Іноземні 
судна отримали право входити в його гавань. За ініціативою військового губернатора на кошти міс-
та була побудована митниця – т. з. Попова Балка [11,арк.1-3]. Вона одночасно слугувала пристанню 
та давала змогу проводити завантаження та розвантаження безпосередньо на місці [4,с.97].  

Збільшення обсягів імпорту зернової продукції підштовхнуло міський уряд Миколаєва кло-
потати про виділення капіталів на розширення порту, поглиблення суднохідних каналів та замо-
щення вулиць. 18 грудня 1879 р. Державна Рада Росії надає дозвіл містам Миколаєву, Таганрогу, 
Маріуполю, Бердянську та Севастополю стягувати попудний   півкопієчний податок зі всіх товарів 
(крім лісу),  що вивозились закордон.  У 1880 р., завдяки віце-адміралу М. Аркасу – військовому 
губернатору й командуючому Миколаївським портом, відбулося остаточне впровадження зазначе-
ного збору у Миколаєві [1,с.121]. Кошти, зібрані з кожного пуду вантажу, що проходив через Ми-
колаївський порт, надходили до міського бюджету та сприяли піднесенню міста [2,с.210]. Вже у 
1874 р. на користь міста поступило зборів з товарів, вивезених з Миколаївського порту за кордон, 
на загальну суму 29.937 крб. (або 16 % від загальної суми міських прибутків), у тому числі зборів за 
вантаж товарів через пристань – 13.103 крб. [5,арк.76]. Прибутки від півкопієчного збору були зна-
чними. В 1882 р. вони становили 73.024 крб. [10,арк.49]. Якщо врахувати, що в середньому прибут-
ки міста наприкінці 70-х – початку 80-х рр. ХІХ ст. становили 300 тис., то це складає ¼ частину за-
гальних надходжень до міської казни. В цілому ж, прибутки міста протягом 60-70-х рр. ХІХ збіль-
шились майже в 8 разів.     

Отримані з портових операцій гроші мали величезне значення для благоустрою міста. З 1880 
по 1889 рр. від попудного збору на рахунок міста було перераховано більше, ніж 1 млн. крб. Ці 
гроші, переважно були витрачені на замощення портових та припортових районів та центральних 
вулиць [18,с.20]. В 1882 р. з сум, отриманих від півкопієчного збору (97.299 крб.), 1.286 крб. було 
витрачено на закупівлю матеріалів для ремонту старої комерційної пристані, 237 крб. – на замо-
щення Нової Пристані, 527 крб. – на замощення Ковальської вулиці, 300 крб. – Міщанської вулиці 
тощо. В цілому, на ремонт пристані було відпущено – 10.736 крб., на замощення вулиць – 86.652 
крб. Всього за період з 1881 р. по 1887 р. на ремонтні роботи з півкопієчного збору у Миколаєві  
було асигновано  557.609 крб.   
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Прибутки за рахунок зборів з міських комерційних пристаней становили 147.745 крб. – 1884  
р., 141.934 крб. – у 1885 р.,  125.932 крб. – у 1886 р. [6,арк.91]. Існував також цілий ряд податків, що 
збиралися портовою митницею на користь міста. Це збори за причал суден, за завантаження, розва-
нтаження та якірні. В 1887 р. загальна сума перерахованих зборів становила 69.386 крб. (в 1883 р.  – 
21.910 крб.), з них: за причал кораблів – 22.482 крб., за завантаження – 30.233 крб., за розвантажен-
ня – 3.621 крб., якірні – 13.040 крб. [6,арк.226;8,арк.15].    

В 90-х рр. відбувається подальший розвиток Миколаївського торгового порту. На межі ХІХ-
ХХ ст. Миколаївський порт був одним з найбільших на Чорному морі з вивозу хліба, руди та вугіл-
ля. На Миколаїв припадало 30 % вивозу хлібу через чорноморські порти. Це було пов’язано з наяв-
ністю розвинутої системи спеціалізованої інфраструктури: велика причальна система, багато склад-
ських приміщень, плавучі елеватори тощо, про втілення та розбудову яких передусім турбувалися 
органи міського самоврядування.  

Протягом 1892 р. сума виплачених ластових зборів лише пароплавами РТПіТ торгівельно-
пасажирських рейсів між Херсоном та Миколаєвим склала 2.598 крб. [9,арк.4], а загальна кількість 
митних зборів – 43.301 крб. Але згідно з постановою голови Південного митного округу (26 березня  
1894 р. № 1204), поступово зменшувались суми портових зборів, що стягувались Миколаївською 
портовою митницею на користь міста. Тарифні ставки вказаних податків повинні були зменшува-
тись щороку: до 16 травня 1895 р на 1/10, з 16 травня 1895 р. по 16 травня 1896 р. на 2/10 и т. д. Це 
призвело до поступового зменшення надходжень до міського бюджету. Так, якщо у 1895 р. загальна 
сума портових зборів становила 444.166 крб., то в 1896 р. вже скоротилась до 389.955 крб. Скоро-
тився й такий важливий для міста півкопієчний податок. В 1896 р. він становив 302.770 крб., в 1897 
р. – 329.712 крб., в 1898 – 256.911 крб.,  а в 1899 р. лише – 159.337 крб.  [7,арк.241]. Тобто за три 
роки прибутки від півкопієчного збору скоротились майже в двічі.  Згодом піклування про подаль-
шу модернізацію порту уряд взяв на себе, що позбавило місто п’ятої частини всіх прибутків 
[27,с.100-101].   

Для подальшого розвитку господарчого комплексу Херсона та Херсонської губернії, в ціло-
му, важливим було вирішення питання ефективної експлуатації водних шляхів. Відсутність приста-
ні та мілководдя Дніпровських гирл унеможливлювало підхід суден до Херсонського порту 
[15,арк.3]. Гостро постало питання про поглиблення фарватеру, який постійно заносився піском, 
поліпшення судноплавства Дніпровського гирла, будівництво порту та митниці тощо. Ініціаторами 
перетворень виступили члени Херсонського повітового земства, до яких у 1869 р. приєдналися 
громадські діячі міста та безпосередньо Херсонський губернатор. Новоросійський та Бессарабський 
генерал-губернатор для розробки проекту щодо очистки гирл запросив директора РТПіТ пана Чи-
хачева [24,с.492]. Розпочався тривалий процес перетворень. Міністерство шляхів сполучення на 
реалізацію зазначених проектів виділило 236.739 крб. Відповідальність за виконання робіт була по-
кладена на міське управління. Міською управою було укладено угоду про очищення Білогрудівсь-
кого та Збруївського каналів з фірмою „Гідротехнік”. Проте фірма не здійснила передбачені конт-
рактом роботи, й у 1878 р. оголосила про свою неспроможність. Відсутність державних дотацій не 
дала можливості завершити поглиблення каналів, не зважаючи на всі зусилля міського громадсько-
го управління [28,с.52].     

Не дивлячись на наявні проблеми, позитивні зрушення у міському господарстві Херсона про-
тягом другої половини ХІХ ст. все ж таки простежувались. Так, збільшити показник міських прибу-
тків протягом другої половини ХІХ ст. вдалося завдяки тому, що протягом 70-80-х рр. ХІХ ст. 
Херсон мав статус важливого складського пункту, в якому концентрувалися товари та продукти, які 
транспортувалися по Дніпру з верхніх губерній, та товари, призначені для внутрішніх губерній. Пе-
реважно, це було зерно, ліс та вовна [19,с.24]. Продаж товарів з Херсона на початку 70-х рр. ХІХ ст. 
становив 14 млн. крб. на рік [4,с.107]. В 1880 р. в Херсонському порту було завантажено 77 кораб-
лів товарами загальною вартістю на 402.200 крб., а розвантажено – 248 кораблів та 523 плоти (вар-
тість розвантаженого товару склала – 2.065.600 крб.) [26,с.57]. Це сприяло розвитку міського гос-
подарства, оскільки специфікою формування бюджету приморських міст Півдня України,  зокрема 
Одеси, Миколаєва та Херсона, було стягнення податків з операцій в місцевих портах, визначення 
орендної плати за використання складських приміщень, верфей, пристаней та ін.  

Для збільшення функціональних можливостей порту, в першу чергу, необхідно було покра-
щити суднохідні умови в гирлах Дніпра. Справа в тому, що ріка при впадінні в лиман утворювала  
дельту з великою кількістю  болотистих острівків. Поряд з містом Дніпро мав доволі значну глиби-
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ну – від 28 до 56 футів. Ближче до лиману, він був значно мілкішій, а безпосередньо біля гирла 
утворював один величезний барь на всю ширину лиману. Зважаючи на ці обставини та враховуючи 
звіт міністра шляхів сполучення, Олександр ІІІ, на початку 1894 р., дозволяє провести експеримен-
тальні роботи в гирлах Дніпра по рукаву р. Рвач. Для їх здійснення створюється землечерпальний 
караван [21,с.50].  

На основі даних, отриманих головним чином експериментальними роботами, у 1895 р. було  
розроблено проект устрою Дніпровського морського каналу, глибиною у 17 ½ футів (1 фут дорів-
нюється 30,48 см.). Проект було надано в Міністерство шляхів сполучення, розглянуто та затвер-
джено Інженерною Радою та остаточно схвалено державною Радою. Загальна вартість всіх робіт 
оцінювалась у 1.189.750 крб. [20,с.45]. У 1897 р. роботи щодо поліпшення суднохідних умов в гир-
лах Дніпра заключалися, головним чином,  у поглибленні та поширенні суднохідного каналу, про-
ритого у 1896 р. у протоці Рвач. У 1899 р. роботи щодо поглиблення гирл Дніпра до 17 ½ футів зна-
чно просунулися вперед. Загальна довжина поглиблених дільниць річки та лиману перевищила         
14 ½ верств (1 верста – 1,06 км.), з яких 10 верств були доведені до довжини, передбаченої проек-
том.  

Означені роботи мали низку позитивних наслідків. По-перше, всю навігацію вантажні судна 
відтепер йшли без перешкод. По-друге, поглиблення Дніпровських гирл стимулювало  приватних 
підприємців розширювати існуючі підприємства та утворювати нові. Так, РТПіТ  виступило з про-
позицією відкрити в Херсоні гасові склади та розпочати рейси нафтоналивних пароплавів, що й бу-
ло реалізовано у 1898 р. Приватна компанія відкрила нічні рейси між Херсоном та Одесою. Такі ж 
рейси у 1898 р. були розпочаті й РТПіТ. У 1899 р. спостерігалося збільшення кількості вантажних 
пароплавів, які доставляли у Херсон кам’яне вугілля та вивозили ліс у порти Чорного та Азовського 
морів. Загальний показник вантажів, що були перевезені новим шляхом, у 1899 р. дорівнювався 
39.000.000 пудів (1 пуд – 16,3 кг.) [21,с.51]. Все це наводило на думку про подальше поглиблення 
судового ходу до 22 – 24 футів. Протягом  1891 – 1901 рр. вантажообіг зріс до 400.000 тонн, з яких 
250.000 тонн припадало на зерно, 50.000 тонн на вугілля, метал і різні вироби [28,с.52].   

Треба зауважити, що загальний показник прибутків у 90-х рр., як Миколаєва так й Херсона, 
зріс більш ніж у 2 рази порівняно з кінцем 70-х рр. ХІХ ст. Наявні порти, митниці та склади обумо-
вили той факт, що зазначені міста мали найвищі прибутки серед всіх міст Херсонської губернії, не 
враховуючи Одесу. Так, у 1898 р. надходження до Миколаєва склали 36 % від загальної суми при-
бутків міст губернії, а Херсона – 18,1 %. Разом 54,1 %.  

Отже, специфічним видом діяльності міської влади Одеси, Миколаєва та Херсона була робота 
щодо розширення мережі портових споруд та підвищення ефективності їх експлуатації. Це поясню-
ється прямою залежністю прибутків міста від темпів товарообороту порту. Головні завдання в цьо-
му напрямку полягали в реалізації поглиблювальних робіт, очищенні фарватерів, розбудові митниці 
тощо. Робота, проведена Одеською міською владою протягом 60-70-х рр. ХІХ ст., дозволила збіль-
шити пропускну здатність  порту у декілька разів, що позитивно відбилося на стані міських прибут-
ків, які  в означений період збільшилися більше, ніж у 10 разів.  Позитивні тенденції простежува-
лись й в Миколаєві, який дуже швидко зайняв провідне місце серед портів Російської імперії. Гір-
шою ситуація була в Херсоні. Відсутність державних дотацій й пільг не дали можливість інститу-
там міського самоврядування виконати весь перелік робіт, необхідний для покращення функціону-
вання порту. Але статус Херсона, як важливого складського пункту, визначив приток прибутків до 
міської казни. До того ж до кінця ХІХ ст. було вирішено проблему поглиблення Дніпровських гирл, 
що стимулювало приватних підприємців Херсона розширювати діючі та відкривати нові комерційні 
підприємства.  

Перспектива подальшого вивчення цієї проблеми пов’язана з дослідженням процесу розбудо-
ви південноукраїнських портів на початку ХХ ст. та ролі органів міського самоврядування у зазна-
ченому процесі.  
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SUMMARY 
The essay of presented here investigates the role of self-government institutions of Odessa, Kherson 

and Nikolaev in the development of local port in the 60-th-90-th of the ХІХ-th century. Their main task 
was selection of contractors, allotment of the city land for construction of port structure, management of 
the necessary projects and coordination of all activities.  

 
Г.В. ВЄТРОВА  

 

СОЦІАЛЬНІ ЗМІНИ У СКЛАДІ НАСЕЛЕННЯ ПІВДНЯ УКРАЇНИ  
У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.: ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ 

 
На сучасному етапі розвитку історичної науки значно посилився інтерес до проблеми форму-

вання модерної української нації. У другій половини ХІХ ст. відбувалися значні зміни у соціальній 
структурі суспільства, які особливо помітними були саме на Півдні України. Дослідники зібрали 
великий масив матеріалу з багатьох аспектів зазначеної проблеми, проте до сьогодні немає жодного 
комплексного дослідження. Актуальним залишається розгляд історіографічних засад проблеми, ви-
значення ступеня їх об’єктивності та внеску попередніх дослідників у висвітлення проблеми. Нау-
кове вивчення означеної теми можна умовно розділити на наступні етапи: праці дорадянського пе-
ріоду (початок 60-х рр. ХІХ ст. – 1917 р.); дослідження радянського періоду (1917 р. – 1991 р.); 3) 
доробок вчених сучасного періоду (1991 р. – початок ХХІ ст.).  

Історія вивчення селянства, буржуазії та робітничого класу Південної України у 1861–1900 
рр. бере свій початок у пореформені роки. У цей період відбулися значні зміни у правовому та соці-
ально-економічному становищі селянства, активізувалася підприємницька діяльність буржуазії, пи-
тання формування найманого робітництва набуло значної актуальності з огляду на швидкий розви-
ток капіталістичних відносин у сільському господарстві та промисловості. Все це привертало увагу 
дослідників до теми соціальних змін у складі населення у пореформений період.  

У цей період з’являються праці, зокрема статистика Херсонського земства Н. Борисова 
(“Движение частной земельной собственности в Херсонской губернии”), економіста-статистика, 
дослідника общини та селянського господарства Півдня України В. Постнікова (“Южно-русское 
крестьянское хозяйство”), в яких автори висвітлюють зміни, що відбулися у селянському землево-
лодінні та землекористуванні у зв’язку із ліквідацією кріпацтва [7]. Н. Борисов доводить, що за 
тридцять пореформених років дворянське землеволодіння у губернії значно скоротилося, за раху-
нок чого відбулося збільшення селянського землеволодіння У своїй роботі “Крестьянское земле-
владение в Херсонской губернии” земський статистик Т. Осадчий, аналізуючи селянське господар-
ство Херсонщини, дійшов висновку, що розвиток оренди землі серед селянства був пов’язаний із 
тим, що орендні ціни у регіоні були нижчими за викупні платежі [26]. При зіставленні середньої 
кількості надільної землі, врожайності зернових та норм харчування середньої селянської сім’ї, у 
дослідженні статистика та економіста Л. Мареса “Производство и потребление хлеба в крестьянс-
ком хозяйстве” зазначено, що у більшості губерній України хліба, зібраного з надільних земель, 
було недостатньо навіть для харчування, що змушувало селянина шукати додаткових прибутків 
шляхом продажу своєї робочої сили [23]. У роботі історика-аграрника Б. Кніповича “К вопросу о 
дифференциации русского крестьянства”, присвяченій процесу диференціації селянства, зауважено, 
що у регіонах, де землеробство приносило прибутки, диференціація селянства відбувалася швидки-
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ми темпами, а у місцевостях, де кліматичні умови не сприяли розвитку землеробства, вона затри-
мувалася [14].  

У дорадянській історіографії майже немає спеціальних праць, які стосуються процесу форму-
вання буржуазії Півдня України. А. Скальковський, якого називають першим істориком Одеси, у 
своїй праці “Начало развития заводской промышленности в Одессе”, характеризуючи зміни, які 
відбулися у промисловості Одеси за перше пореформене десятиріччя, назвав власників потужних 
парових млинів міста [29]. У монографіях етнографа та письменника О. Афанасьєва-Чужбинського 
(“Подорож у Південну Росію”), академіка Д. Яворницького (“История города Катеринослав”) висві-
тлено окремі аспекти формування торговельної буржуазії у Херсоні та Катеринославі [1]. 

У дорадянський період з’являються перші праці, в яких відображено процеси формування  
робітничого класу, а також охарактеризовано його соціально-економічне становище. У досліджен-
нях лікаря та письменника О. Погожева (“Учет численности и состава рабочих в России: материалы 
по статистике труда”), відомого дослідника робітничого класу та громадського діяча М. Порша 
(“Робітництво України: нариси по статистиці праці”) містяться відомості про загальну кількість ро-
бітництва на Україні, його національний склад, питому вагу дитячої та жіночої праці у промислово-
сті, умови життя та праці [27]. Найважливішим завданням пореформеного періоду М. Порш вважає 
розробку робітничого законодавства, а, отже, врегулювання правового статусу робітництва. Мате-
ріальне становище найманих сільськогосподарських робітників Півдня, їх чисельність висвітлено у 
працях поміщика А. Ярошка (“Рабочий вопрос на юге: его прошедшее, настоящее и будущее”),        
Я. Полферова (“Сельскохозяйственные рабочие руки: статистико-экономический очерк”, звітах 
земських санітарних лікарів [35]. Обстеження умов праці та побуту робітників виявило, що харак-
терним для існування наймитів на Півдні були погане харчування та низький рівень медичного об-
слуговування. 

У дореволюційній історіографії основну увагу приділяли землеволодінню різних груп селянс-
тва, розвиткові промисловості та торгівлі, економічному становищу робітництва. Можна сказати, 
що дорадянські дослідники зосереджувались, як правило, на статистичних даних без їх аналізу, че-
рез що доволі часто їхні висновки були слабко аргументовані, згадки власне про соціальні процеси 
мали випадковий характер. 

У радянській історіографії традиційно надавалося великої уваги робітничому класу, у зв’язку  
із тим, що саме ця верства населення розглядалася як провідник соціального прогресу в розвитку 
суспільства. У цей період з’являються ґрунтовні праці присвячені формуванню робітництва в Укра-
їні на тлі розвитку процесів капіталістичної модернізації країни. Радянськими вченими були ство-
рені дослідження, в яких розглядалися місце та роль селянства у соціально-економічній структурі 
суспільства пореформеної доби. Комплексного дослідження буржуазії, як окремої суспільної верст-
ви населення, не було зроблено і за радянських часів. У радянській історіографії діяльності цієї вер-
стви в історичних працях приділялося недостатньо уваги, або їй давалася негативна оцінка.  

У 20-30 рр. ХХ ст. з’явились дослідження  А. Флоровського, А Шестакова, М. Слабченка, 
присвячені селянській реформі 1861 р., соціально-економічному становищу селянства у порефор-
мену добу [32]. А. Флоровський вказав, що  малоземелля стало передумовою інтенсивного процесу 
соціального розшарування селянства наприкінці ХІХ ст. А. Шестаков вважав, що процес розвитку 
ринкових відносин у сільському господарстві, наслідком якого було формування сільськогосподар-
ського робітництва, проходив найбільш “повно та рельєфно” у південних губерніях. М. Слабченко 
узагальнив статистичні матеріали, що частково характеризували процес соціальної диференціації 
селянства. 

У 50-80-ті рр. було надруковано ряд ґрунтовних праць з історії селянства, введено до науко-
вого обігу нові архівні документи. У працях М. Лещенка (“Крестьянское движение на Украине в 
связи с проведеним реформы 1861 г.: (60-е гг. ХІХ ст.”), А. Бондаревського (“Волосне управління 
та становище селян на Україні після реформи 1861 р.”) відображено зміст місцевих положень про 
селян, які вийшли з кріпацтва, специфіку поземельних відносин між поміщиками та селянами [20]. 
У дослідженні В. Теплицького (“Реформа 1861 р. і аграрні відносини на Україні (60-90 ті рр. ХІХ 
ст.)”) висвітлено зміни у землеволодінні та землекористуванні селянства у пореформений період 
[30]. Процес формування сільськогосподарського найманого робітництва на Півдні  України  ви-
вчала О. Лугова (“Сільськогосподарський пролетаріат півдня України в період капіталізму”) [22]. У 
дослідженні Г. Губенко “Развитие капитализма в крестьянском хозяйстве на юге Украины (конец 
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ХІХ – начало ХХ в.)” визначено кількість землі та робочої худоби, інвентарю, інтенсивність вико-
ристання машин та найманої праці у господарствах різних соціальних категорій селянства [10].  

Роль буржуазії в економічному житті та політичній системі Російської імперії висвітлено у  
працях П. Берліна (“Русская буржуазия в старое и новое время)“, В. Лаверичева (“Крупная буржуа-
зия в пореформенной России 1861 – 1900”) [3]. Монографія В. Бовикіна присвячена вивченню фор-
мування фінансового капіталу у Росії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. [4] Роль іноземних капі-
талістів у розвитку металургійної промисловості Півдня України проаналізовано у роботі Ю. Лав-
рова “Іноземні капіталовкладення у металургійну промисловість Півдня України” [17]. Автор, не 
заперечуючи, прискорення промислового розвитку внаслідок припливу іноземних капіталів, в ці-
лому, розцінював діяльність іноземних підприємств негативно. Правові умови розвитку підприєм-
ницької діяльності буржуазії у пореформений період досліджено у роботі Л. Шепелєва (“Царизм и 
буржуазия во второй половине ХІХ века: проблемы торгово-промышленной политики”) [33]. 

У роботах Ф. Лося (“Формирование рабочего класса на Украине и его революционная борьба  
в конце ХІХ и в начале ХХ ст. (конец ХІХ ст.-1904 г.)”), О. Нестеренка (“Розвиток капіталістичної 
промисловості і формування пролетаріату України в кінці ХІХ і на початку ХХ ст.”), А. Рашина 
(“Формирование рабочего класса в России: историко-экономические очерки”) знайшли відобра-
ження проблеми розвитку капіталістичної промисловості, чисельність, національний склад та дже-
рела формування постійних кадрів індустріального робітництва [21]. У праці А. Вовчика “Политика 
царизма по рабочему вопросу в предреволюционный период” проаналізовано політику царського 
уряду щодо робочого класу [9]. Умови праці та побуту промислового робітництва досліджували  
Ю. Кір’янов (“Жизненный уровень рабочих России (ХІХ – начало ХХ вв.)”) та О. Парасунько (“По-
ложение и борьба рабочего класса Украины (60–90-е гг. ХІХ в.)”) [13]. Автори дійшли висновку, що 
умови в яких працювали промислові робітники були незадовільними, що викликало часті захворю-
вання та високий рівень травматизму на виробництві. Л. Мельник в роботі “Формування робітничо-
го класу на Україні: транспортний пролетаріат у 60–90-х рр. ХІХ ст.” охарактеризував особливості 
становлення транспортного робітництва на Україні [24]. У монографіях Г. Бакулєва, С. Потолова 
досліджено процеси формування робітників металургійної промисловості, висвітлено шляхи фор-
мування, чисельність, умови праці робітництва Донбасу [2].  

Визнаючи наукове значення праць радянського періоду, слід зазначити, що багато питань со-
ціального розвитку регіонів залишилися поза увагою радянських вчених, серед них регіональні 
особливості соціально-економічного становища селянства, дослідження окремих галузевих груп 
промислового робітництва та, безумовно, процеси становлення буржуазії.  

Після проголошення незалежності України відбулися зрушення у підходах до висвітлення со-
ціально-правового та економічного становища основних верств населення. У істориків з’явився до-
ступ до закритих раніше архівних та бібліотечних фондів, розширилася проблематика їх дослі-
джень. Вивчення соціальної структури населення у наш час відбувається з позицій наукової 
об’єктивності, що передбачає відмову від ідейно-політичної упередженості в оцінюванні різних 
верств капіталістичного суспільства. 

У працях М. Якименко, О. Краснікової, Н. Темірової охарактеризовано капіталістичну ево-
люцію поміщицького та селянського господарства у пореформену добу, рух приватної землі та роз-
виток оренди у селянському господарстві [34]. Основні етапи колонізації Півдня України у порефо-
рмений період досліджено у роботі Я. Бойко (“Заселение Южной Украины 1860 – 1890 гг.: истори-
ко-экономические исследования”) [6]. Автор дійшов висновку, що активна колонізація Південної 
України прискорила становлення капіталістичних відносин у сільському господарстві регіону. Вона 
відігравала значну роль у формуванні найманого сільськогосподарського робітництва, прискорила 
перехід від відробіткової до капіталістичної системи господарювання, посилила темпи розвитку 
продуктивних сил краю. Заслуговує на увагу дисертаційне дослідження І. Десятнікова “Наймана 
праця у сільському господарстві України в кінці ХІХ – на поч. ХХ ст.”, в якому висвітлено процес 
формування сільськогосподарського робітництва [11]. В роботі проаналізовано передумови поши-
рення найманої праці у сільському господарстві України наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття, 
зазначено структуру і чисельність наймитства, досліджено соціально-економічне становище найма-
них сільськогосподарських робітників в українських губерніях, організацію найманої праці у сіль-
ському господарстві. Автор вважає, що основною причиною, яка змушувала селян вдаватися до 
продажу своєї робочої сили, була низька прибутковість господарства внаслідок малоземелля.  
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В 2006 р. побачила світ праця “Історія українського селянства“ у 2-х томах видавництва ін-
ституту історії України НАНУ [12]. Авторський колектив, до складу якого входять О. Андрощук,  
В. Баран, В. Верстюк, С. Кульчицький та ін., в першому томі аналізує причини та наслідки процесу 
соціальної диференціації селянства у пореформений період. Автори дійшли висновку, що у другій 
половині ХІХ ст. внаслідок розвитку капіталізму у сільському господарстві у середовищі українсь-
кого селянства складаються якісно нові групи, тенденції розвитку кожної з яких були протилежни-
ми. 

У працях В. Крутикова (“Буржуазія України та економічна політика царизму в пореформений  
період”), І. Довжука (“Деякі аспекти формування промислової буржуазії Донецького басейну в дру-
гій половині ХІХ століття”) знайшли відображення питання формування промислової буржуазії 
Донецько-Придніпровського району [16]. Розвиток підприємництва у промисловості Півдня Украї-
ни висвітлено у роботі В. Ващенко [8]. Дослідник вважає, що на Півдні склалися сприятливі умови 
для розгортання підприємницької діяльності у зв’язку з тим, що пережитки феодально-
кріпосницької системи тут менше тяжіли над економікою, ніж в інших регіонах країни. У роботі 
вже домінують нові погляди на роль підприємництва. Так, автор дійшов висновку, що підприємці 
були носіями технічного прогресу у промисловості, учасниками промислового перевороту у Пів-
денній Україні.  

Заслуговує на увагу монографія Т. Лазанської (“Історія підприємництва в Україні (на матері-
алах торгово-промислової статистики ХІХ ст.)”), в якій досліджено індустріальний розвиток Украї-
ни та пов’язаний з ним процес формування торговельно-промислової буржуазії, її кількісний та со-
ціальний склад, державне регулювання підприємницької діяльності у ХІХ – на початку ХХ ст. [18] 
Б. Кругляк у праці “Торговельна буржуазія в Україні (60-ті роки ХІХ ст. – 1914 р.)” проаналізував 
соціальний та національний склад торговельної буржуазії України [15]. У роботах І. Левіна (“Ак-
ционерные коммерческие банки в России”), Б. Ананьїча (“Банкирские дома в России 1860 – 1914 гг. 
Очерки истории частного предпринимательства”) приділено увагу діяльності фінансової буржуазії 
Півдня України, яка справила значний вплив на економічний розвиток регіону [19]. І. Левін заува-
жував, що у пореформену добу мало місце зрощення торговельного та банківського капіталів. Він 
відмітив, що серед засновників акціонерних банків часто фігурують великі торговельні доми Одеси 
(Ефруссі, Рафалович, Родоконакі, Маас).  

Процес становлення промислового робітництва України відображено у дисертаціях С. Богат-
чук, В. Студінського [5]. 

Різні аспекти формування буржуазії та робітництва у пореформену добу висвітлено у працях, 
присвячених розвитку Одеси, Херсона, Миколаєва, Дніпропетровська [28]. Соціально-
економічному та культурному розвитку Одеси на зламі століть присвячена монографія одеських 
дослідників Ф. Самойлова, М. Скрипника та О. Ярещенко, яка була опублікована у 1998 році. Її ав-
тори вважають, що не зважаючи на економічну кризу, на початку ХХ ст. Одеса залишалася могут-
нім торговельно-транспортним та промисловим центром, у місті активно розвивалося підприємниц-
тво, формувалася буржуазія. У 2006 р. вийшла в світ праця Ф.О. Самойлова, присвячена подіям, що 
відбувалися на теренах сучасної Одеської області з другої половини ХІХ ст. до початку Першої сві-
тової війни. Автор відмічає, що наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. в Одесі інтенсивно проходив  
процес інвестування іноземними підприємцями капіталів у промисловість.  

Заслуговує на увагу праця С. Водотики, Є. Сінкевича, в якій висвітлено особливості соціаль-
ного складу Херсона, розвиток промисловості, транспорту, торгівлі, банківської системи міста. До-
слідження В. Шкварця присвячено історії Миколаївщини. У третьому розділі праці відображено 
окремі аспекти формування буржуазії та робітничого класу в умовах зародження і генезису капіта-
лістичних відносин у пореформений період. Заслуговує на увагу праця з історії розвитку Дніпропе-
тровська “Дніпропетровськ: віхи історії”, де вказано, що до середини ХІХ ст. місто, розташоване у 
землеробському степовому регіоні, відрізане від Чорного моря не могло конкурувати в економіч-
ному відношенні з Херсоном, Миколаєвом, Одесою. З 80-х років ХІХ ст. у зв’язку із “залізною ли-
хоманкою” змінилися роль і місце Катеринослава в економічному житті України, почалося зрос-
тання кількості промислових підприємств та чисельності робітничого класу.  

До  узагальнюючих  праць з  соціальної  історії відноситься дослідження  Б. Миронова “Со-
циальная история России (XVIII – начало ХХ в.): генезис личности, демократической семьи, граж-
данского общества и правового государства”, в якому аналізуються процеси перетворення станово-
го суспільства Росії у класове [25]. Автор дійшов висновку, що реформи 1860-х рр. сприяли посту-
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повому утручанню станами своїх специфічних привілеїв, їх наближенню один до одного у право-
вому статусі і поступовій трансформації у класи та професійні групи. Перетворення станів у класи 
робило в пореформеній Росії значні успіхи, але до початку ХХ ст. не завершилось. Особливості со-
ціальної мобілізації на Півдні України висвітлено у праці Г. Турченко “Південноукраїнський регіон 
у контексті формування модерної української нації (ХІХ – перша чверть ХХ ст.)” [31]. 

Отже, розглядаючи соціальні зміни у складі населення Півдня України, дослідники на різних 
етапах вивчення проблеми визначили, що у пореформену добу відбувалося активне зародження та 
формування у надрах станового суспільства буржуазії, робітничого класу, йшов процес соціальної 
диференціації селянства. Історіографічний аналіз дозволяє відмітити велику дослідницьку роботу 
науковців у висвітленні цієї проблематики. В той же час нові узагальнюючі праці майже відсутні, а 
комплексного дослідження з обраної теми, як видно з історіографії питання, немає взагалі. Слід 
підкреслити, що більшість праць, присвячених історії селянства та робітництва, відноситься до до-
радянської та радянської історіографії. Що стосується буржуазії, то окремі праці, в яких знайшли 
відображення деякі аспекти даної проблематики, належать до дорадянській історіографії, але осно-
вний матеріал складають праці сучасного періоду. 

Перспективи подальшого вивчення зазначеної тематики пов’язані з аналізом наукових здобу-
тків закордонних дослідників, джерелознавчих засад проблеми формування нових соціальних типів 
на Півдня України у пореформену добу. 
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SUMMARY 
The article deals with basic trends of researches on the historiography of social changes in the 

Southern Ukraine in the second half of the XIX-th century. The subject of the scientific study is 
investigated within the following relative periods: pre-soviet era, soviet period and contemporaneity.  
Various scientific study dedicated different aspects of bourgeoisie and working class shaping, social-
economic situation of peasantry in post-reform  period are defined here. 

 
С.С. ЧЕРКАСОВ  

 

ВПЛИВ РЕФОРМАЦІЇ НА ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ  
РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ XVI−XVII ст. 

 
Проблематика культурного розвитку етносу, національно-культурної мобілізації етнічних 

груп визначає їх здатність до формування власної самосвідомості, оцінки і утвердження нацією са-
мої себе як реально існуючого суб’єкта соціальної дійсності та історичного процесу, носія певних 
матеріальних та духовних цінностей, інтегрованих у національну ідею.   

У працях сучасних дослідників націоналізму сформульовані теоретичні засади етноконсолі-
дуючих функцій релігії. Зокрема, англійський історик Ентоні Сміт наголошує, що територіальна 
єдність не забезпечує культурної однорідності, що не територіальний, а саме релігійний чинник є 
механізмом досягнення концептуалізації національної ідеї та її масштабного поширення. Відтак, 
пріоритет у проведенні процесу національно-культурної гомогенізації європейських народів відда-
ється не протестантським, а католицькій та православній деномінаціям, що володіли розвиненою 
інституціональною інфраструктурою і значними ресурсами впливу на рядове населення. 

На думку англійського етносоціолога Б. Андерсена, реформаційному руху належить першість 
у стимулюванні етнічного самооновлення епохи середньовіччя [1, 168]. Доктринальні засади като-
лицької і православної церкви залишались продуктом римської надетнічної імперської політики, 
яка декларувала перевагу державності над етнічністю. Таким чином, саме «регіональний протестан-
тизм» забезпечив демаркацію національної території, що розмістила європейські етнічні спільноти 
в часі та просторі [14, 171; 15, 58]. 

Наукова розробка питання впливу Реформації на національно-культурні процеси у Речі По-
сполитій пов’язана з історіографічною дискусією стосовно масштабності і багатоаспектності проте-
стантської культурної спадщини, тема належить до суспільно-резонансних. Звідси надзвичайно ве-
лика увага до зазначеної теми визначила полярність підходів до її вирішення. Польські дослідники 
Л. Хмай, Я. Тазбір у своїх працях [17; 18] заперечували твердження про вирішальність впливу про-
тестантського чинника на розвиток національної самосвідомості народів Речі Посполитої, віднося-
чи це до сфери компетенції католицької і православної церков.  

Термін «національне середовище» сучасна етносоціологія визначає як сукупність інформації, 
яку виробляє етнос і яка окреслює на рівні системи національно-культурне обличчя часу, що забез-
печує інтелектуальну насиченість народної свідомості та його індивідуумів [14, 29]. До структурно-
го складу національного середовища включають три базових компоненти: національну мову, націо-
нальну історію і національну культуру. Починаючи з усної народної творчості, що є духом нації і 
закінчуючи високохудожніми творами професійних літераторів, національне середовище впливає 
не лише на історичну долю, але і на формування рис національного менталітету. 

Метою даної статті є здійснення комплексного аналізу ряду фактичного матеріалу, який до-
зволить визначити основні напрямки, масштаби і вагомість культурологічної діяльності протеста-
нтських організацій на території Речі Посполитої і висвітлити якісні параметри її історичної місії та 
впливу на формування національного середовища. 

Одним із магістральних напрямків гуманітарної діяльності протестантів у Речі Посполитій 
слід визнати розвиток книгодрукування. 
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У Західній Європі в першій половині XVI ст. починається масовий друк протестантської літе-
ратури. Протестантам належить першість у запровадженні книгодрукування на польсько-
литовських землях. 

Протестантам належить першість у запровадженні книгодрукування на польсько-литовських 
землях. У 1475 році засновано першу протестантську друкарню у Кракові, через рік – у Плзєні (Че-
хія). У 1491 році краківський видавець Швайпольт Фіоль надрукував перші кириличні книги для 
читачів православних земель Речі Посполитої [4, 126].   

Протестантське книгодрукування знайшло конкретне відображення у становленні і форму-
ванні українського і білоруського етнічного середовища земель Речі Посполитої. 

Красномовним свідченням національно-культурного значення протестантської видавничої та 
перекладацької практики стало її звернення до мовної традиції православного населення полько-
литовської держави. Йдеться, насамперед, про спроби впровадження протестантськими авторами 
народної мови при перекладі Біблійної літератури. Ця діяльність відповідала вихідним принципам 
протестантизму у його прагненні залучити якомога ширшу аудиторію до читання і дослідження Бі-
блії, тому вважалась чи не найголовнішим завданням протестантських нововірчих осередків [5, 12]. 

Значна роль в ідейній підготовці до поширення протестантизму в Східній Європі належить 
перекладам і творам видатного білоруського гуманіста, просвітника та вченого Франциска Скорини 
(1490 – 1551). Його перші біблійні видання слов’янською мовою – «Псалтир» і 22 книги Біблії (ви-
йшли у 1517 – 1519 рр. у Празі), «Мала подорожня книга» (1522 р. у Вільні) та «Апостол» (1525 р., 
там же) [11, 39-41] – стали надзвичайно популярними. У 40-60 рр. XVII ст. було виконано багато 
рукописних копій протестантських видань, до яких належать списки Василя Жугаєвича, аноніма з 
монастиря Бобрицького повіту, Луки з Тернополя, Дмитра з Зінькова, Івана з Маначина та ін. Помі-
тний вплив видань Скорини і на Острозьку Біблію. Звернення до мовної традиції народу було еле-
ментом його національної самоідентифікації, використання рідної мови у перекладі Біблії сприяло 
демократизації культури, робило її здобутком широких кіл. Наближаючи Біблію до звичайного ми-
рянина, Скорина утверджував реформаційний принцип особистого розуміння Слова Божого. А це 
зумовлювало перелом у характері мислення людини середньовіччя, відкривало для неї можливості 
вільного осягнення здобутків європейської філософської думки, наукового пошуку, до емансипації 
духовного світу від католицького авторитаризму [16, 74]. 

Таким чином, упродовж XVI-XVII ст. відбувався процес удосконалення та диференціації схі-
дно-слов’янських мов. Розвиткові цього процесу значною мірою сприяла перекладацька діяльність 
протестантів, саме в реформаторському середовищі здійснюються перші спроби застосування 
слов’яно-руської мови у літературно-видавничому процесі. 

Однією із складових протестантської культурної спадщини є вагомий внесок у формування 
польського національного середовища. 

Кожна з головних течій польської Реформації прагнула видати свій власний переклад Біблії. 
Започаткування цієї традиції належить лютеранам, які й створили перший переклад біблійних ма-
теріалів на польську мову. На перекладі Біблії польською мовою почав першим наполягати герцог 
Альбрехт, який у своєму «Уставі» 1544 року наказував читати на богослужіннях Біблію виключно 
польською мовою в попередньо надрукованому варіанті. Спочатку справа не знаходила своєї реалі-
зації, хоча загальну процедуру перекладу починали двічі [12, 25].   

Протестанти активно друкували не тільки релігійну, але й світську і наукову літературу поль-
ською мовою. Але, саме у протестантських друкарнях у другій половині XVI – першій половині 
XVII ст. з’явились праці західноєвропейських мислителів, учених, твори античних письменників, 
філософів, а також підручники із різних галузей гуманітарних і природничо-наукових знань. Харак-
терним є те, що видання іноземних, а іноді і місцевих авторів не просто перевидавали, а доповню-
вали їх переклади коментарями видавців-протестантів [13, 3].  

Літературні переклади здійснювались всіма мовами, вживаними у Речі Посполитій – переду-
сім польською, тобто державною, і все менше латинською, якою володіла лише соціальна і інтелек-
туальна еліта. Навіть побіжний огляд цих творів засвідчує гуманістичне, подекуди вільнодумне 
спрямування протестантського книгодрукарства. Це, насамперед, твори  мислителів Європи, авто-
рів, яких забороняла католицька церква. У Речі Посполитій у 1585 році зусиллями кальвіністських 
видавців з’явився польський переклад твору Еразма Роттердамського «Лицарство християнське і 
життя духовне» [7, 79],  де піддано гострій критиці суспільні звичаї та мораль феодальної церкви. 
Ян Карцан у Віленській друкарні у 1599 році видає широко відому у Східній Європі працю Бенеша 
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Будного «Короткі і ясні повісті, які називаються Апофегмати» [5, 16] – збірник морально-
дидактичних оповідань з життя античних і середньовічних мислителів, який було перевидано у 
1614 році у друкарні Петра Кміти в Любичі. Декілька разів перевидавали твори Йосифа Флавія 
(«Історія іудейської війни»), Цицерона («Про обов’язки»; «Про старість»; «Про дружбу»). Крім 
творів античних авторів (Горація, Ювенала, Тіта Лівія, Лукреція Кара, Лукіана, Плутарха, Софокла, 
Тацита та інш.), друкували праці сучасників (Яна Амоса Каменського, Андрія Волона, Фауста Со-
ціна, Яна Ласького) [9, 80-83]. На основі численної продукції протестантських друкарень створюва-
ли біблійні прокламації. За дорученням Миколи Радзивілла Рудого у Біржах було складено каталог 
реформаторського архіву, що започатковує археографічну справу в протестантському середовищі 
Речі Посполитої [6, 22]. 

Одним із найважливіших напрямків культурно-просвітньої діяльності протестантів стало 
створення мережі протестантських середніх і вищих навчальних закладів. К. Ліванцев, аналізуючи 
освітню діяльність протестантів, зазначав, що саме через неї відбувалась популяризація нової віри, 
оскільки їх школи засновувались насамперед для виконання місіонерської функції [3, 116]. Однак, 
під впливом протестантської освітньої діяльності пропагандистсько-виховну мету у своїй просвіт-
ницькій практиці почали висувати і католики, і православні. Школа стала основною ідейною збро-
єю єзуїтів у їх контрреформаційному наступі. Натомість, важливою прикметою саме протестантсь-
ких шкіл, що у XVI ст. відрізняла їх від багатьох релігійних навчальних закладів, була особлива 
присутність світського начала: нововірчі школи створювались не як вузько богословські заклади, а 
спрямовувались передусім на виховання широко освіченої, ерудованої людини, готової для участі у 
політичному і культурному житті.  

Найвідомішою соцініанською школою вважається Раківська (Волинське воєводство). Засно-
вана у 1602 р., вона мала вищий освітній ступінь. Рівень навчання був настільки високим, що це 
дало можливість називати школу академією, «Сарматськими Афінами». Вся програма Раківської 
школи була спрямована не на схоластичне оволодіння учнями певною сумою знань, а на виховання 
майбутніх діячів громадського, передусім політичного життя, неабияке місце у навчальній програмі 
відводили юриспруденції та правознавству [2, 162]. 

Це, в свою чергу, вимагало широкої обізнаності учнів з філософією та етикою. Тому цілком 
закономірна поява у навчальному процесі Раківської школи етичного курсу Яна Кремля «Першоос-
нови етики», побудованого на Аристотелевій «Нікомаховій етиці», що наприкінці XVI ст. стала по-
пулярною у навчальних закладах Європи і розглядалася як засіб позбавлення цієї науки опіки церк-
ви. Крель, будуючи курс на домінації національних моральних принципів, запропонував гуманісти-
чне розуміння етики, надаючи їй практичнішого, суспільного значення, далекого від середньовічної 
моральної аскези [82, 39]. 

На таку широту претендувало у Раківській школі і викладання правових дисциплін, які тісно 
пов’язували з практикою політичного життя і знанням вітчизняної історії. Учням пропонували най-
передовіші на той час теоретичні твори з проблематики історії держави і права Гуго Гроція, Юста 
Ліпсія, Жана Бодена, Нікколо Макіавеллі. 

У Раківській школі були запроваджені уроки трудового виховання, побудовані на оволодінні 
ремеслами, характерними для традиційних занять місцевого населення. Кожен учень, незалежно від 
стану і родинних зв’язків, мусив оволодіти конкретним ремеслом, залучитись до фізичної праці. 

Особливої уваги заслуговує кальвіністська школа у Слуцьку, заснована при магнатському 
дворі князя Юрія Слуцького. Розташована в Білорусі (Мінське воєводство), школа мала багато уч-
нів – вихідців з України і Польщі, а культурний осередок місцевої кальвіністської громади, школи і 
друкарні тісно співпрацював з острозькими освітніми діячами. Фундатор школи Христофор Радзи-
вілл вперше ввів слов’яно-руську мову в навчальний процес як окремий предмет. З цією метою він 
запросив учителів з України, які викладали основи українського мовознавства на рівні розвитку 
тогочасної філології. Автором статуту Слуцької школи був Андрій Добрянський. Статут вийшов з 
друку в 1628 році і являв собою ґрунтовний шкільний посібник з програмою, навчальним планом, 
методикою викладання окремих предметів, розробкою позакласних занять. Документ мав гуманіс-
тичне спрямування [8, 11].  

Слуцька школа відверто заперечувала догматичну замкнутість, прагнучи передусім збагатити 
учнів світськими знаннями, виховати їх гідними громадянами, майбутніми політиками і вченими. 
Основну увагу приділяли гуманітарним наукам; математику вважали допоміжним предметом, не-
обхідним у практичному житті людям різних професій, а опанування мовами, переважно латинської 
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і грецької – універсальним засобом для оволодіння культурною спадщиною та сучасними науками, 
формулювання власної думки та вміння її відстоювати. В статуті було підкреслено необхідність 
переконливо доводити свою думку з актуальних політичних тем.         Очевидний здобуток навча-
льних програм протестантських шкіл – тематична багатоманітність. Заняття з теології тут, по суті, 
не домінували над загальноосвітніми предметами. Навчання мало переважно історико-філологічне 
спрямування [11, 131]. 

Найбільших успіхів протестантські навчальні заклади зазнали під час діяльності на польсько-
литовських землях Яна Амоса Каменського. Після переїзду у Шарош-Поток, чеський педагог домі-
гся від княгині Ракоці відкриття при місцевій школі кількох обладнаних лабораторій (природничої 
та технічної), великої бібліотеки, друкарні, сцени для постановки спектаклів силами учнів і викла-
дачів. Каменський сам брав у них участь і писав п’єси для шкільного театру, сценарії вечорів і свят. 
У шкільній друкарні Каменський видав серію підручників та методичних розробок з реформи на-
вчального і виховного процесів [10, 168]. 

Отже, шкільна освіта протестантських осередків ґрунтувалась на передових досягненнях за-
хідноєвропейської науки. Водночас, вони прагнули використати національні традиції народів поль-
сько-литовської держави не лише у шкільній, а в усій культурно-освітній практиці. 

На думку багатьох дослідників [2; 3; 11], реформаційно-протестантська культурно-освітня ді-
яльність XVI – XVII ст. зумовила значний розвиток народної польської, української, білоруської, 
литовської мов. Безперечно, гуманістичний характер протестантських видань, намагання сформува-
ти національне середовище в літературі, виявився не тільки у шануванні народної мови, але і у при-
значенні її головним засобом оволодіння реформаційним світоглядом через біблійні тексти і твори 
літературно-полемічного жанру.  

Духовний універсалізм католицизму суперечив процесові формування національних культур, 
взагалі будь-якій культурній автономії, підготовлених ренесансним і розбуджених протестантським 
індивідуалізмом. Саме тому культурне піднесення Реформації у всіх територіальних складових Речі 
Посполитої набуває виразних національних ознак, стаючи ідейним оформленням політично та 
культурно автономної тенденції. Національно-культурне відродження наприкінці XVI – першій по-
ловині XVII ст. у Польщі також відобразило своєрідну конкретизацію загальноєвропейських зру-
шень Нового часу. Типологічна близькість релігійної та культурної площини призвела до істотного 
впливу Реформації на розвиток національних мов народів Речі Посполитої.      

Формування національно-культурної ідентичності стало справжнім історичним підсумком 
Реформації, до основних здобутків якої можна віднести наступні визначні національні досягнення: 

1. Протестантам належить першість у запровадженні книгодрукування на польсько-
литовських землях. У культурному вимірі експансія алфавітної технології забезпечила тиражування 
і поширення думок, розвиток мислення, інтенсифікацію обміну точками зору, оскільки фіксована 
точка зору стала можливою лише з появою друку. Книгодрукування перетворило національну мову 
у засіб масової комунікації, надало їй візуальності, а розвиток національної мови став першою пе-
редумовою виникнення національної літератури, через яку було виявлено універсалізуючу силу 
національного досвіду. 

2. Активна видавнича діяльність літератури світського характеру і пропаганда наукових знань 
протестантами ознайомили народи Речі Посполитої з тогочасною цивілізаційною спадщиною євро-
пейського світу і дозволили виробити своє власне ставлення до нього через оформлення загально-
культурного контексту у рамках якого повинна була здійснюватись національна ідентифікація в 
цілому. 

4. Створення мережі протестантських середніх і вищих навчальних закладів супроводжува-
лось залученням національних елементів до навчального процесу у широкому масштабі. Викладан-
ня народною мовою, повага до народних традицій у поєднанні з безкоштовністю освіти і доступніс-
тю для всіх бажаючих було суттєвим чинником мобілізації етнічного середовища. 

5. Викладання історії держави і права у протестантських школах забезпечило створення пер-
ших версій вітчизняної історії народів Речі Посполитої, звернення до її найвидатніших сюжетів пе-
ріоду етнічної окремішності від польського політичного центру.  

6. Саме протестантські літературні пам’ятки зафіксували процес еволюції мовної диференці-
ації народів Речі Посполитої. Водночас, вплив Реформації не обмежується пасивним відображен-
ням рівня розвитку національних мов того часу, а знаходить свій активний прояв у розвитку теоре-
тичного мовознавства, створення граматик і словників місцевих мов і діалектів. 
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7. Терміни «Батьківщина» і «Вітчизна», якими рясніють протестантські релігійні трактати, 
вперше поширюються на польсько-литовських землях саме у реформаторському середовищі. Впе-
рше фіксується їх застосування не за політичною (Річ Посполита) а національною ознакою. Релі-
гійні гасла протестантів вмотивовані патріотичною доцільністю, яка протиставляється католицько-
му універсалізму.  

8. Заслугою реформаційного руху у польсько-литовській державі є позбавлення національних 
ідей елітарної обмеженості, зміна масштабу їх поширення з вузьких політичних кіл до прерогативи 
масової народної свідомості, шляхом створення цілої мережі народних навчальних закладів.  

9. Полемічна література і величезні обсяги книжкової продукції у поєднанні із вихованням 
грамотності населення сприяли формуванню національної свідомості аналітичного типу, закликаю-
чи у всіх конфліктах керуватись логікою доказів і контрдоказів, а не вогнищ і погромів; переорієн-
тувавши релігійні та політичні дискусії з військової у інтелектуальну площину теоретичної полемі-
ки, до якої вперше були залучені широкі маси населення. 

10. Вищезазначені національно-культурні здобутки Реформації у Речі Посполитій були насті-
льки ґрунтовними, що католицька реакція була змушена цей процес очолити, але була безсилою 
його зупинити. 

Таким чином, Реформація сприяла  формуванню національної свідомості народів, що входили 
до складу Речі Посполитої. До історичної спадщини Реформації необхідно віднести ґенезу націона-
льної ідеї, тобто імператив національної свідомості, певний комплекс вірувань, національного сві-
тобачення і розуміння, зародження своєрідного духовно-інтелектуального потенціалу нації, систе-
ми ціннісних орієнтацій, що полягає в урахуванні інтересів всіх верств суспільства, усвідомлення 
загальних потреб усієї нації, що визнається і виникає завдяки і через форми релігійних рухів. Знач-
ною мірою національна ідея є ядром національної свідомості, виступає індивідуалізованою фор-
мою, яка відображає ступінь засвоєння людиною елементів загальнонаціональної свідомості. Через 
протистояння протестантизму католицькому універсалізму, коли у ряді випадків протестантські 
конфесії стають виразниками національної самоідентифікації у найважливішому для суспільства 
XVI–XVII ст. релігійному форматі, реалізацією права на створення власної національної церкви, 
вони беруть участь у формуванні національної самосвідомості членів національно-етнічної спіль-
ноти, що передбачає розвиток особливого роду самопочуттів, серед яких найважливіше значення 
має почуття безпосередньої причетності до долі свого народу, своєї країни, любов до Батьківщини, 
до національних історії, культури, літератури, мови, традицій тощо. 

На думку польських дослідників [17; 18]  апологети протестантського руху у Речі Посполитій 
доводячи ортодоксальність своїх поглядів, споконвічну близькість біблійних, «євангельських» за-
сад представникам своїх народів, неодноразово звертаючись до історії, перекладаючи Біблію і праці 
класиків протестантизму на національну мову, письмово фіксували особливості національного ха-
рактеру, історії, тобто сукупності найстійкіших основних для даної національної спільноти особли-
востей сприйняття навколишнього світу, форм реакції на нього. Складна, взаємопов’язана та взає-
мозумовлена сукупність емоційних та раціональних елементів якраз і становить «психологічний 
склад нації» – духовно-поведінкову специфіку, яка робить представників однієї нації відмінними 
від представників інших національних груп. 

Таким чином, історичні умови XVI ст. спонукали до вироблення нових моделей світосприй-
няття, які були спроможні пов’язувати соціальний розвиток із категорією приналежності до етніч-
ної спільноти. Реформаційний рух на польсько-литовських землях виконав функцію формування 
національного середовища, через збирання культурної спадщини, здійснення вагомого внеску в 
розвиток білоруської, української, польської та литовської мов народів, інкорпорованих у єдину 
державу. Реформація розробила концепцію захисту і реставрації народної інформаційної пам’яті, 
програму розвитку етнічної самобутності як продукту загальноцивілізаційного процесу. 
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SUMMARY 
The article is devoted to the analysis of the influence of the European Reformation  on the 

development of cultural sphere of  the Polish – Lithuanian Commonwealth in the XVI century. The 
European Reformation brought a particular attitude towards the realities of man, nature and society, which 
demanded political, social and cultural changes in their interconnection and interrelation. It is shown, how 
in the dynamic movement of events and complicated conflicts, notable for this period, the new epoch of 
history was born. 
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ІІ   РОЗДІЛ 
МІЖНАЦІОНАЛЬНІ  ВІДНОСИНИ  І  НОВІТНЯ  ІСТОРІЯ 

 

О.М. ІГНАТУША 
СТАЛІНСЬКИМ ШЛЯХОМ: 

ГОЛОДОМОР 1932-1933 рр. У ЗАПОРІЗЬКОМУ КРАЇ 
 

Однією з найжахливіших народних трагедій, масштаби і наслідки якої до сьогодні відчуває на 
собі українське суспільство є голодомор 1932-1933 рр. Він обернувся катастрофою для українсько-
го селянства, пройшов смертельним покосом по українських містах. 

Не дивлячись на всеукраїнський масштаб цієї трагедії, її прояви та наслідки ще не до кінця 
з’ясовані. Недостатньо вивчені регіональні обставини цього лиха. Не встановлено кількість жертв. 
Не названо імена тих, хто ціною свого життя оплатив реалізацію більшовицьких планів. Цим ви-
вченням сьогоднішнє покоління має виконати поклик совісті перед світлою пам'яттю безвинних 
жертв голодомору та унеможливити повторення подібної трагедії. 

Вивчення регіональних аспектів історії голодомору 1932-1933 рр. забезпечується теоретич-
ними розробками вітчизняних та зарубіжних вчених [1; 18; 20; 21], збірниками документів [2; 19,   
с. 186-199; 22], комплексом достовірних архівних джерел, які раніше не було введено до наукового 
обігу. Ставимо за мету висвітлити причини, характер, гостроту, прояви голоду 1932-1933 рр. на тій 
території, що нині входить до складу Запорізької області. Це наблизить дослідників до повнішого 
розуміння характеру суспільних процесів в Україні доби більшовицької модернізації. 

Вивчення документів переконує, що причини масового розгортання голоду на Запоріжжі,  
були однорідними з причинами, що спричинили цей голод в інших регіонах України. Колективіза-
ція сільського господарства обернулася катастрофою. Тисячі запорізьких селян розкуркулили і ви-
гнали зі своїх домівок, частину депортували на російський Північ і до Сибіру. Село занепадало. 

"Привид голоду знову насувається на Україну! Знову наш народ завдяки більшовицькій владі 
буде покинутий на голодну смерть. З усіх кінців України надходять тривожні звістки про недосів, а 
в багатьох місцях буде цілковитий неврожай" [9, арк. 1], – починалася одна з листівок, яка ще у 
1930 р. поширювалась за підписом нелегального "Українського Революційного Комітету". 

Колективне господарювання, до якого партія навертала селян, не приносило сподіваних ре-
зультатів. Не по-господарськи селяни дивилися на усуспільнені худобу, невласний інвентар. Дер-
жавні заготівлі хліба після 1928 р. втратили рештки заінтересованості селянства й набули примусо-
вого характеру. Їхні обсяги зростали. У 1930 р. план по Мелітопольському району визначили в 14 
тис. т. (виконано 11), у 1931 р. – 20 тис. т. Заготівлі тривали до весни 1932 р. [18, с. 113]. 

Не дивлячись на те, що погодні умови у 1931-1932 рр. виявилися відносно сприятливими, ви-
робництво товарного хліба скоротилося вдвічі. Тодішня зима вже була голодною. Уряд вимагав на-
повнення державних засік, незважаючи на реальний стан речей. Доходило до масових конфіскацій 
зерна, навіть з посівного фонду. Підготовка посівного матеріалу була незадовільною. Тому напере-
додні сівби бюро обкому КП(б)У прийняло постанову "Про стан мобілізації насіннєвих фондів" (28 
лютого 1932 р.). У Велико-Токмацькому, Запорізькому, Оріхівському, Мелітопольському районах 
тоді заготували ледь більше 75% запланованого. Лише з Чубарівського (нині – Пологівський) райо-
ну сповіщали про цілковите забезпечення господарств посівним матеріалом. Отже, значну частину 
посівних площ весною 1932 р. так і не засіяли. 

Врожай 1932 р. виявився гіршим за попередні роки. І все ж у Запоріжжі його оцінили близь-
ким до середнього. Запорізький міськплан, визначив, що урожайність основних зернових культур в 
індивідуальних господарствах склала 6,2 ц з га, в радгоспах – 5,0; в колгоспах – 4,8. Найсприятли-
вішого – 1930 року – середня врожайність становила 8,8 ц з га. Врожайність на колгоспних полях 
була помітно нижчою. Але навіть такий збір міг забезпечити прохарчування населення. 

Проте плани державних хлібозаготівель знову збільшили, у середньому на 44%. Зокрема, на 
Мелітопольщині новий план склав 24,6 тис. т. Держава мала намір забрати майже весь врожай. 
Отож, причини голодування на Запоріжжі не можна звести до несприятливих природних умов. 

У 1932 р. територію краю облетіла постанова ВЦВК і РІЖ СРСР від 7 серпня "Про охорону 
майна державних підприємств, колгоспів і кооперації і зміцнення громадської (соціалістичної) вла-
сності", охрещена в народі "законом про п'ять колосків" [16, арк. 10зв.]. Вона передбачала суворі 
покарання за "розкрадання" колгоспної чи кооперативної власності: розстріл та позбавлення волі до 
10 років з конфіскацією майна. Вже 10 серпня у Великій Білозерці бюро райпарткому КП(б)У ухва-
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лило "широко проробити" її зміст на партійних, комсомольських, профспілкових зборах, серед ро-
бітників радгоспів та МТС, жінок [4, арк. 107]. Так було скрізь. За інформацією Дніпропетровської 
обласної прокуратури до грудня 1932 р. «у справах, пов’язаних з крадіжками хліба» було засуджено 
4727 осіб, з яких 163 – до розстрілу [21, с. 72]. 

Заради максимального видушення хліба державі, на адресу партійних організацій оперативно  
розіслали постанову ЦК КП(б)У від 9 серпня 1932 р. "Про заходи боротьби з спекуляцією хлібом". 
Заборонялася будь-яка хлібна торгівля до 15 січня 1933 р. – "повного виконання хлібозаготівель по 
Союзу". Порушникам грозили адміністративними і судовими санкціями. Вістря репресій рекомен-
дували спрямувати проти голів і завідуючих господарством колгоспів. 

На засіданнях райкомів визначили терміни виконання планів хлібоздачі. Для колгоспників,  
здебільшого, це було 7 листопада 1932 р. – день 15-ї річниці жовтневої революції, для бідняцько-
середняцьких одноосібних господарств – до 1 вересня; для "куркульських" – протягом 3-5 днів піс-
ля повідомлення завдань. 

Не дивлячись на надзвичайне напруження (мобілізацію всієї тяглової сили, оголошення "уда-
рних п’ятиденок", роботу в нічну зміну тощо), серпневе завдання запорізькі господарства не вико-
нали ні в одноосібному, ні в колгоспному секторах. Відомо, що на початку вересня в Мелітопольсь-
кому районі річний план виконали на 16,6%, у Оріхові – на 17%. Ситуація складалася типово. Міс-
цеве керівництво не мало можливості зменшити плани. Хіба що термін їх виконання продовжували. 
29 вересня Оріхівський райком КП(б)У ухвалив: "куркульсько-заможні" господарства мають здати 
хліб негайно, одноосібні – до 1 жовтня [18, с. 114]. Відношення до тих, хто не виконував завдання, 
ставало войовничішим. Почалося безпідставне звинувачення в "саботажі", "опортунізмі" тощо. 

Загроза голоду ставала реальнішою. Селяни почали приховувати хліб. Для його вилучення,  
наприкінці жовтня з Москви в Україну прибула надзвичайна комісія на чолі з головою Раднаркому 
СРСР В. Молотовим, яка встановила новий план. Він був не набагато м’якший. Дніпропетровська 
область, поряд з Харківською та Одеською, мала дати основну масу хліба. Під тиском комісії мето-
ди проведення хлібозаготівель набули репресивного характеру. Почали вилучати посівні фонди. На 
селян це справило гнітюче враження [2, с. 318]. 

14 грудня на засіданні Політбюро ЦК ВКП(б) хід хлібозаготівель знову визнали незадовіль-
ним [2, с. 291-294]. Через кілька днів ЦК ВКП(б) і РНК СРСР прийняли нове рішення, яким доруча-
лось "Кагановичу і Постишеву негайно виїхати на Україну на допомогу ЦК КП(б)У і РНК УСРР, 
засісти у вирішальних областях в якості особливо уповноважених... і прийняти всі необхідні міри 
організаційного та адміністративного порядку для виконання плану хлібозаготівель" [2, с. 295]. 

У січні 1933 р. Й.Сталін провів кадрові перестановки. Другим секретарем ЦК КП(б)У був на-
правлений П. Постишев. Звільнили з роботи секретарів Харківського, Дніпропетровського й Одесь-
кого обкомів КП(б)У. На чолі Дніпропетровської обласної організації став соратник Й. Сталіна 
М. Хатаєвич. Ці заходи дали новий імпульс жорсткості хлібозаготівельної кампанії. 

Хлібозаготівлі перетворилися на справжню війну влади проти селянства. Наче фронтові зве-
дення, до районних і обласного центру вимагали подавати щоденні відомості про хід заготівель. У 
кожній сільській раді знаходився уповноважений райпарткому. Місцевих керівників викликали до 
району. На села наїздили спеціальні комісії. Проводились спеціальні засідання партійних осередків, 
сільрад, виконкомів, правлінь колгоспів. Скликали загальні збори громадян, колгоспників тощо [5, 
арк. 13; 9, арк. 1]. Погрожували, ставили питання про виявлення "прихованих запасів", "розкрада-
чів", покарання винуватців. Наголос робився саме на виявленні і "знищенні класових ворогів". 

До керівників 11 районів Дніпропетровської області застосували судові репресії; за "саботаж"  
засудили 71 голову колгоспів. Широкого розголосу було надано кримінальним справам "про опір 
хлібозаготівлям" в Оріхівському, Велико-Токмацькому районі та колгоспі ім. Чубаря Чубарівського 
району. Матеріали з цих кримінальних справ опублікували для поширення серед партійного активу. 
Вимагалося "проробляти" ці документи [10, арк. 2-4, 10-11]. 

В. Молотов, секретар ВКП(б) Л. Каганович, перший секретар ЦК КП(б)У С. Косіор, голова 
РНК УСРР В. Чубар особисто побували в районах нашого краю, їх візити супроводжувались адмі-
ністративними заходами, необґрунтованою критикою, погрозами. Так, наприкінці листопада в Ме-
літополі перебував голова українського радянського уряду – уродженець с. Федорівки (нині – 
с. Чубарівка Пологівського району) – Влас Чубар. 28 листопада він особисто телеграфував до голо-
ви місцевого райвиконкому Чайки: "Чому припинили надсилання зведень про здачу хліба? Функції 
"Заготзерно" – кожного дня надсилати. Мелітополь, вагон 94" [13, арк. 31]. Наступного дня це роз-
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порядження вже лежало на столі керуючого районним відділом "Заготзерно" у супроводі телефоно-
грами голови райвиконкому: "Пропоную під особисту відповідальність, починаючи з 29/ХІ, надси-
лати до вагона Наркома т. Чубаря зведення про заготівлю хліба" [13, арк. 30]. 

До Мелітополя В. Чубар прибув із Якимівки, де за його участю відбулася районна нарада  
уповноважених райпарткому, секретарів партійних осередків, директорів МТС і радгоспів та голів 
сільрад, присвячена питанню заготівельної кампанії в районі. Голова Раднаркому виступив з вели-
кою півторагодинною промовою, в якій не пошкодував звинувачень: "більше всього зривниками 
хлібоплану являються ледарі, горлохвати, люди чужі інтересам робітничого класу та жуліки". Він 
закликав: "Тих, хто чинить опір, громити, а тих, хто не розуміє –гнати геть. Щадити не можна... 
Треба вдарити по ворогу!" [3, арк. 16]. 

Виконуючи ці настанови, людей карали за надуманими звинуваченнями. 
Важелем економічного тиску на неслухняне українське село стало припинення постачання  

промислової продукції. 12 листопада в районних центрах Запорізького краю став відомий текст по-
станови ЦК ВКП(б), прийнятої тільки чотирма днями раніше у Москві: "Сьогодні припиняється 
відгрузка товарів для села всіх областей України до часу, коли колгоспи та індивідуальні селяни не 
почнуть чесно і добросовісно виконувати свій обов'язок перед робітничим класом і Червоною Ар-
мією в справі хлібозаготівель і не буде таким чином організовано партійними і радянським органі-
заціями України дійсного перелому в хлібозаготівлях" [8,арк.1]. Її підписав особисто Й. Сталін. Мі-
сцеві комуністи одразу прийняли її до виконання. 14 листопада бюро Михайлівського райкому 
КП(б)У, керуючись рішеннями вищих органів, ухвалило припинити постачання товарів 25 колгос-
пів району [11,арк.35]. Наставав критичний момент. 

З 14 грудня першому секретарю ЦК КП(б)У С. Косіору і голові РНК В. Чубарю надали право 
припиняти постачання товарами районів, де не виконали план хлібозаготівель. Зберігся один із спи-
сків районів, до яких не дозволявся ввіз промтоварів. Його датовано 21 грудня 1932 р. У цьому спи-
ску на першому місці стоїть Дніпропетровська область, найчисельніша за кількістю таких районів. 
Таких тут аж 26 із 49 по області. Серед них дванадцять, територія яких входить тепер до Запорізь-
кої області: Бердянський, Василівський, Велико-Білозерський, Кам’янський, Велико-Токмацький, 
Коларівський, Михайлівський, Молочанський, Мелітопольський, Терпіннівський, Царекостянти-
нівський, Якимівський. 

Економічний тиск використовувався поряд із моральним бичуванням. Колгоспи і сільради за-
носились на т. зв. "чорну дошку". Їхні назви друкувала місцева преса, брали на облік в облвикон-
комі, що мало наслідком не тільки припинення промислового постачання, а й повну зупинку дер-
жавної, кооперативної й колгоспної торгівлі, вивезення всіх товарів з місцевих сільських коопера-
тивних магазинів, відмову кредитування і дострокове стягнення всіляких позик. Так поступали в 
Михайлівському районі з колгоспами Тимошівської, 2-ї і 3-ї Михайлівської сільрад: ім. Калініна, 
"Петровського", "Пам’ять Леніна", "Карла Маркса", в Мелітопольському – з комуною 
ім. Ворошилова, артіллю "Прокупник" (с. Чехоград, нині Новгородківка) та багатьма іншими [11, 
арк. 19, 42; 12, арк. 5]. 

Але, не дивлячись на каральний похід влади на село, досягти виконання планів хлібозаготі-
вель на Запоріжжі не вдалося. На початку 1933 р. у Велико-Токмацькому районі річний план хлібо-
заготівлі виконали на 59,6%, у Велико-Білозерському – на 54,9%, в Чубарівському – на 79,2%. 

15 жовтня 1932 р. секретаріат ВУЦВК надіслав обласним і районним виконкомам листа з 
приводу хлібозаготівель серед одноосібників. У ньому категорично вимагалося: "Треба примусити 
їх здавати державі хліб...", "забезпечити справді більшовицьку організацію хлібозаготівель". 

Протоколи засідань райвиконкомів та сільрад показують, як саме виконувалися ці вимоги. 25 
листопада 1932 р. президія Костянтинівської сільради Мелітопольського району у складі голови 
ради, голів місцевих колгоспів і ще трьох осіб з сільського активу ухвалили "застосувати репресії" 
до 75 сімей одноосібників, маючи на увазі засоби економічного примусу. Але районне начальство 
вимагало більшого. Через два дні Мелітопольський райвиконком прийняв постанову, в якій зазна-
чалося: "Прохати облвиконком санкціонувати висилку за межі України злісних нездатчиків хліба... 
одноосібників села Костянтинівки". Далі йшов список п’яти господарств. За ним – список ще 
п’ятнадцяти, котрих "обкладали натурпродуктами", тобто в яких вилучали не тільки хліб, а й інші 
продукти харчування. Приклад з Костянтинівкою типовий. Саме стільки – п'ять і п'ятнадцять гос-
подарств – вимагалося репресувати згідно таємної інструкції, яку одержав голова Мелітопольського 
райвиконкому. 
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8 січня 1933 р. "Червоне Запоріжжя" – газета Запорізького міськкому КП(б)У, міськради і 
профспілки, на першій сторінці опублікувала постанову облвиконкому про сімсот селянських гос-
подарств, які підлягали виселенню за межі області. У цьому списку й запорізькі села: Воскресенка 
Чубарівського р-ну, Мала Білозерка Велико-Білозерського р-ну, Преслав Коларівського р-ну – по 
30 господарств, Борисівка Бердянського р-ну, Гусарка Царекостянтинівського р-ну, Покровка Но-
во-Василівського р-ну – по 25 господарств, Гейдельберг Молочанського р-ну, Ново-Миколаївка 
Коларівського р-ну – по 20 господарств. Цифри стосувалися лише одного з багатьох, хоча й гучно-
показового, виселення. 

Виселяли далеко. Один з документів Мелітопольського райвідділу постачання, датований 20 
січня 1933 р., повідомляє, що 20-25 січня в Мелітополі мала пройти операція по виселенню 1200-
1300 "куркулів" за межі України. Прохалося забезпечити їх хлібом на дорогу в розрахунку не мен-
ше як на 10-20 діб (200-400 гр. на особу). Виселяли здебільшого в Архангельську область. Запорізь-
ке село ставало постачальником дешевої робочої сили на лісоповали та шахти Росії.  

Так примушували здавати хліб одноосібника, який, врешті, і виніс на своїх плечах найтяжчий 
тягар хлібозаготівельної кампанії. 

Окремо варто зупинитися на ролі господарчого активу у більшовицьких хлібозаготівлях. 
Колгоспно-радгоспна система була зручною для керування хлібозаготівлями. Заручниками й вико-
навцями рішень партії та уряду ставало керівництво господарств. Головам колгоспів, директорам 
радгоспів, як і головам сільрад, за невиконання планів хлібоздачі загрожувало виключення з партії, 
позбавлення посади та подальші репресії. Отож, безжалісно експлуатувався людський страх особи-
стої загрози і побоювання за сім’ї. Покарання непоступливих ставало наукою іншим. Наприклад, 
районна партійна газета так висвітлювала рішення Велико-Токмацького райпарткому у відношенні 
до голови артілі "Червоний українець" Остриківської сільради: "За явний куркульський опір хлібо-
заготівлям... з партії виключити, доручити прокуратурі притягти до судової відповідальності в по-
казовому порядку" [7,арк.12]. У селі Зеленівка за відмову від розкуркулювання бідняків і середня-
ків сім’ю голови сільради виселили першою. 

Частина керівників місцевого рівня намагалася вберегти від конфіскації рештки врожаю під 
виглядом посівних та страхових фондів, як оплату за вироблені трудодні, і тим самим спасти людей 
від голодної смерті. Але виявлення таких вчинків неодмінно завершувалось суворою "партійно-
класовою оцінкою" і жорстокими покараннями. 

Результатом тоталітарного тиску на село стало поширення масового голоду. Селяни залиша-
ли свої домівки і втікали до міста. Цей факт змушене було визнати керівництво, приймаючи 31 бе-
резня 1934 р. постанову облвиконкому і обкому КП(б)У «Про факти повернення селян, які кинули 
рік-півтора тому свої домівки й повернувшись вимагають повернення цих будинків, які вже зайняті 
переселенцями» [17, арк. 244]. 

Взимку голод став нестерпним. «Навряд чи ми зможемо викрутитися без серйозних наслідків 
в сенсі смертності особливо зараз, коли крім недоїдання –тримаються сильні морози», – писав 11 
березня 1933 р. до Дніпропетровська секретар Мелітопольського райкому КП(б)У [2,с.425]. У дер-
жавні та партійні установи пішли численні повідомлення про зростаючу кількість голодних смертей 
та опухань на ґрунті голоду, прохання про допомогу. «На 15/ІV пухлих за попередніми даними – 
961 чоловік. Смертність по 6-ти сільрадах доходить до великих розмірів», – писав у іншому зведен-
ні той самий керівник [21, с. 100]. 

Апогей голоду на Запоріжжі прийшовся на весну 1933 р. Люди змушені були споживати 
м’ясо загиблих коней, котів, собак. Їли листя трав – мишій, реп’яхи. Ширилося трупоїдство і людо-
їдство [2, с. 225, 406-410]. 

Багатодітні, не в змозі прогодувати сім’ю, "підкидали" дітей до дитячих будинків, лікарень. 
Але й там не було спасіння. "Збільшилась смертність і захворювання дітей на ґрунті недоїдання 
(села Водяне, Нововодяне)", – зазначало бюро Кам’янського райпарткому, продовжуючи: "Артіль 
"Перемога" (с. Водяне) за два місяці має 40 смертних випадки, харчування в яслах погане, своїх 
продуктів зовсім немає". Тільки в цьому селі голодувало 1000 дітей колгоспників. У записці голови 
облвиконкому Олексієва від 28 лютого 1933 р. зазначалося різке скорочення відвідування шкіл, тя-
жкі захворювання на підставі голоду, випадки смерті дітей у цілому ряді районів [2, с. 117]. 

Найбільше постраждали розкуркулені. Вони втратили житло, майно, будь-які запаси. Гинули 
службовці. «Я прослужив у сільраді з 1920 року до 1933 року. Не хотілось заслужити смерті від го-
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лоду», – писав 15 травня до голови Мелітопольського райвиконкому з с. Данило-Іванівка Руднєв, 
який опухав від голоду [14,арк.65]. Рятувалися молоком сім’ї, в яких збереглися корови. 

Провідники партійно-державного курсу не зазнали поневірянь більшості населення. Для них 
діяли їдальні та закриті розподільники, де отоварювали продуктами. Щоденно на главу сім’ї перед-
бачалось 600-800 гр. хліба та по 200-400 гр. на утриманців, по пів літри молока на кожного. Нада-
вали, хоча й в невеликій кількості, м’ясо, рибу, яйця, крупи, жири [15,арк.58,114]. 

Під час проведення весняних польових робіт 1933 р. ставлення керівництва до "робочої сили" 
пом’якшилось. Партійні органи поставили питання про "надання продовольчої допомоги потерпі-
лим", "додаткової допомоги у зв’язку з важким продовольчим станом" тощо. Відкрилося кілька 
спеціальних столових [6,арк.117; 2,с.397,426-429; 21,с.97,105]. 

Масштаб жертв цієї трагедії на території краю ще не встановлений, але мова йде про сотні 
тисяч чоловік. Дослідники називають Дніпропетровську область, серед тих, де смертність сягнула 
найвищого рівня – до 20-25% населення. Якщо, порівняти кількість людей, що на початку березня 
1933 р. страждали від голоду на території нинішньої Запорізької області, з цифрами, зібраним орга-
нами ДПУ по всій Україні, побачимо, що ця територія виявилася чи не найбільш враженою голодо-
мором: кожен четвертий з тих хто голодував, був жителем нашого краю, так само, як і кожен третій, 
хто помер. 

Трагедією стало запустіння сіл, руйнація господарства. Пішли з життя носії традицій і життє-
вого досвіду, працездатні та творчі люди. Частина населення безповоротно мігрувала. Тим було до-
вершено розселянювання запорізького села і випробувано надійність колгоспної системи для пар-
тійного керівництва. 

Голодомор 1932-1933 рр. показав глибоку прірву між деклараціями влади та її реальними ді-
ями. Спланований як акція зламу суспільного опору, голодомор розкрив сутність більшовицького 
тоталітаризму. В основі дій компартійного керівництва було цинічне ставлення до народу, класовий 
егоїзм політичної еліти. Комуністична партія пішла на злочин проти українського народу, вдалася 
до його геноциду, аби прискорити реалізацію своїх утопічних планів. 
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SUMMARY 
The author studies the reasons, the character and the plot of the hunger in 1932-1933 on the 

nowadays territory of the Zaporizhzhyan oblast. 
В.С. ОРЛЯНСЬКИЙ 

  
СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ЗАПОРІЗЬКОЇ 

МІСЬКОЇ УПРАВИ В ПЕРІОД ФАШИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ 1941-1943 РР. 
 

На нашу думку, практично всі аспекти, які пов'язані з діяльністю державних органів по реалі-
зації соціального забезпечення населення, завжди були найбільш політизованою та ідеологізованою 
сферою будь-якого політичного режиму ХХ століття. Для цього було декілька причин: по-перше, 
ця сфера є абсолютно витратною й повністю залежною від бюджетного фінансування, по-друге, ця 
сфера стосується найменш захищених верств населення, які не в змозі самостійно вирішувати свої 
проблеми, тому повністю залежать від владних структур. Такі обставини дозволяли будь-якій владі 
мати потужний інструмент для формування лояльності серед населення. Безсумнівно, подібне за-
вдання стояло й перед окупаційною німецькою адміністрацією, особливо на тих територіях, де від-
критий опір був відсутній або він був незначним. Регіональні особливості, безсумнівно, повинні 
були позначатися на виборі засобів та методів застосування такої політики. Діяльність Запорізької 
міської управи в сфері соціального забезпечення мешканців Запоріжжя займала досить велике міс-
це. У всій цій роботі можна виділити декілька напрямків. Назвемо їх. Відразу ж після створення 
відділу соціального забезпечення міської управи почалися грошові виплати, які були накопичені за 
рахунок страхових відрахувань, а також за рахунок місцевого бюджету. Призначення виплат, а та-
кож їхні розміри були в компетенції цього відділу. До середини 1942 року через управу проходили 
виплати родинам завербованих на роботу в Німеччину. Надалі ці виплати стали частиною роботи 
відділу. Вагоме значення у системі соціального забезпечення становила робота бургомістра з про-
ханнями мешканців міста про надання їм матеріальної допомоги. На наш погляд, подібну діяльність 
необхідно розглядати не як спонтанну, ситуативну форму роботи управи, а як самостійний напря-
мок діяльності в соціальній сфері.    

Перше згадування про виплати за інвалідність по 3-й групі стосується березня 1942 р. По зві-
тах інспекторів відділу соцзабезпечення можна виділити такі тенденції, а саме: спостерігається реа-
льне зростання сум виплат, а також кількості категорій населення, які можуть одержувати соціаль-
ну допомогу, зростає і чисельність людей, які їх отримують. Подібна тенденція може мати своє по-
яснення. Масове обов'язкове соціальне страхування дозволило до весни акумулювати певні суми 
для початку їх виплат. Наступним моментом може служити початок повноцінної роботи ЛТЕК та 
соцвідділу міступрави, які виявляли потребуючих і офіційно оформляли їхнє право на одержання 
соціальної допомоги від міської управи. На прикладі роботи дільничного інспектора Ноздренко 
розглянемо динаміку соціальних виплат в 1942 р. Спочатку йшли виплати за рахунок страхових 
відрахувань. Перші виплати ін0валідам 1-ї групи в розмірі 330 карб. були зроблені  у вересні 1942 
р., у жовтні вони складали вже 2885 карб.; інвалідам 2-ї групи виплати із 150 карб. у липні виросли 
до 2375 карб. у жовтні; інвалідам 3-ї групи виплати із 100 карб. за всі весняні місяці виросли до 
1480 карб. у вересні 1942 р. 

Наступну категорію становили отримувачі за втрату годувальника. Виплати по цій категорії 
зросли із 120 карб. навесні до 10505 карб. у листопаді 1942 р. Далі у документах йшли категорії, 
виплати  яким робились з місцевого бюджету. Так, родинам репресованих у жовтні було виплачено 
3670 карб., родинам мобілізованих за всю весну було виплачено 370 карб., а в жовтні вже 22090 
карб., родини добровольців у вересні отримали 1200 руб., категорія шоферів відзначена була 6 ви-
платами [1,арк.419]. Звіти на кінець 1942 р. і початок 1943 р. показують ті ж самі позиції в сумах, а 
по деяких категоріях і явне збільшення: так, за втрату годувальника в січні 1943 р. виплати склали 
13820 карб.; додалася графа виплат по старості - із 250 карб. у листопаді 1942 р. до 13865 карб. у 
січні 1943 р. [2,арк.342]. Аналогічну картину ми можемо спостерігати й у звітах інших інспекторів 
відділу. У цілому можна констатувати  стійкий процес зростання кількості людей, які одержували 
соціальну допомогу через соціальний відділ міської управи, а так само сум, які б виділялись для цієї 
мети. 

Певні труднощі викликає ідентифікація таких категорій, як «родини мобілізованих», «добро-
вольці» та «водії». Всі вони розрізняються й по чисельності, і по кількості виплачуваних сум. З гру-
дня 1942 р. зникає графа «водії», все частіше зустрічається графа «родини завербованих». Оскільки 
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ця графа надалі залишається, а інші зникають, то можна припустити, що мова йшла про одну кате-
горію людей. Відносно категорії «родини мобілізованих» у автора є версія про те, що ця категорія 
могла містити в собі і родини мобілізованих у червону армію, тим паче, що виплати робились з мі-
сцевого бюджету. Деякі з аргументів на користь цієї версії нами будуть наведені нижче. Можливо, 
що в такому підході можна побачити й самодіяльність місцевих органів керування, що могло роби-
тись як із схвалення німецької адміністрації, так і по взаємному умовчанню.  

Досить відкритим, принаймні для початку 1942 року, можна вважати питання про статус ко-
лишніх радянських німців. На користь такого судження красномовно говорить відповідь завідувача 
відділом німецької секції соціального страхування від 26 лютого 1942 р. про те, що «німцям, які 
були народжені в колонії, видається допомога на загальних підставах» [3.арк.1]. Виходило так, що 
схема формування страхових фондів була однакова, але обслуговування було окремим [4.арк.71]. 

Як ми вже відзначали, кінець 1942 року відзначається наростанням різних соціальних про-
грам. Як ми знаємо, відвідування дитячих садків і ясель було платним. У цьому плані викликає ве-
ликий інтерес документ  фінвідділу міступрави, який був датований 14 листопадом 1942 р. Доку-
мент не має мотиваційної частини, тому визначити, на підставі чого він був підготовлений, немож-
ливо. Сам документ представляє інформацію про суми сплати за перебування дітей у дошкільних 
установах. Так, відвідування для дітей 1-ї групи, батьки яких були незаможні, є безкоштовним, для 
дітей 2-ї групи, батьки яких одержують до 300 карб., буде коштувати 24 карб, для дітей 3-ї групи, з 
доходами батьків до 500 карб., буде коштувати 75 карб. [5.арк.46]. Продублювати цей документ нам 
не вдалося. На наш погляд, подібне рішення цілком могло бути ініціативою місцевої влади. 

З травня 1942 р.  з'являються  в досить великій кількості різні фінансові документи, які сто-
суються виплат для родин, чиї рідні були завербовані для роботи в Німеччині. Тема цієї категорії 
людей до сьогоднішнього дня залишається вкрай болісною й, незважаючи на велику кількість ще 
живих людей, залишається вкрай невивченою. Питання про добровільність дій завербованих, на 
нашу думку, досить риторичне як для будь-якого тоталітарного режиму. Особливо, коли це стосу-
ється періоду окупації. До  таких проблемних тем можна віднести й природу виплат для родин за-
вербованих. Що це за суми, як вони формувалися, звідки вони надходили, яка методика їхнього на-
рахування – на всі ці питання авторові в більшості випадків відповісти до кінця не вдалося. Роль 
міської управи в даному питанні була зведена тільки до виконання функції розподілу сум, які над-
силалися іншими інстанціями. Відправлення завербованих із Запоріжжя почалося, на нашу думку, з 
березня 1942 р. Відповідно до кількості карток на родини завербованих і їх персональних рахунків, 
кількість завербованих на 20 червня 1942 р. склало 2457 осіб. Сума нарахованих виплат для цієї ка-
тегорії людей за всі весняні місяці складала 139355 карб., із яких 111693 карб. до цієї дати вже були 
видані [6.арк.39].   

Можливо, з осені 1942 року можна казати про функціонування спеціального органу в управ-
лінні соцзабезпечення, який займався безпосередньо родинами завербованих [7.арк.341]. Виплати 
цій категорії населення були практично щодня, як і перерахування сум на рахунки управи. Так, від-
повідно до авансового звіту за 8 днів жовтня 1942 року загальна сума, яка надійшла й була випла-
чена, склала 120120 карб. [8.арк.469]. 

Як ми вже відзначали, до проблемних питань автор відносить і методику нарахування сум 
родинам завербованих. Мотиваційні коментарі у документах були відсутні. Швидше за все, мето-
дика нарахування, як і саме нарахування, визначались десь в інших інстанціях, а управа робила 
тільки виплату вже позначених сум. Про розміри виплачуваних сум ми можемо судити на підставі 
реєстру талонів на виплату родинам завербованих. Більшість виплат перебувають у діапазоні 130 
карб., однак чимало людей одержували й значно більші суми. Так, у громадян Н.І. Лан, А.З. Коваль  
значаться дуже значні суми – по 1334 карб., І.С. Вульвач – 1526 карб. Причину такої диференціації 
виявити не вдалося. Загальна кількість виявлених ордерів становить декілька сотень, і датовані во-
ни  були 24 і 25 лютого 1943 р. [9.арк.95]. Частково збережена нумерація ордерів дозволяє нам при-
пустити, що даний документ є частиною  якогось значно більшого. 

Призначенням інвалідності в місті займалися дві медичні комісії – одна при відділі соцзабез-
печення міської управи, інша при міському комісаріаті управління праці, де «біржовим лікарем», як 
можна здогадатися з документів, працював лікар з німців. Можливості визначити з Німеччини він 
був, або з місцевих, не було. Аналіз протоколів не виявив принципових різниць у роботі цих комі-
сій. Деяку різницю можна помітити у визначенні строків інвалідності для 2-ї групи. Так, у комісії 
при відділі соцзабезпечення переважали більш тривалі терміни для цієї групи – до 6 місяців і навіть 
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року. Комісія ж при біржі праці давала більш короткі терміни – до 3 місяців. У той же час при ви-
значенні 3-ї групи переважали більш тривалі терміни й навіть безстрокові. Розбіжність, на нашу 
думку, можна пояснити різним тлумаченням самого поняття цієї групи – тимчасова повна непраце-
здатність. 

Робота самої комісії сама по собі мало чим примітна. Однак, робота ЛТЕК як окупаційного 
органу змушує нас звернути увагу на деякі моменти з її роботи, можливо, навіть незвичні для нашо-
го сприйняття. Цілком відкрито розглядалося питання про присвоєння інвалідності через кульове 
поранення людині,  яка одержала це поранення, перебуваючи в рядах Червоної армії [10.арк.3]. Ці-
лком звичайною практикою для комісії був розгляд питання присвоєння інвалідності заочно через 
неможливість людини бути присутньою особисто. У цьому випадку інспектор навідував людину  
вдома й надалі доповідав на засіданні комісії [11.арк.26, 27]. Дуже багато виявлено протоколів, де 
комісія підтверджувала інвалідність людині, яку вона отримала ще до війни. Як інститут міськуп-
рави, ЛТЕК працювала до закінчення окупації. Останні протоколи, які вдалося виявити, були дато-
вані 30 серпня 1943 р., тобто до часу підходу фронту до міста.     

Самостійним напрямком  діяльності в сфері соцзабезпечення, на нашу думку, необхідно вва-
жати такий вид діяльності управи, як робота із проханнями громадян про виділення їм матеріальної 
допомоги. По-перше, виявлені прохання становлять достатньо велику кількість, що саме по собі 
представляє велику ділянку роботи. По-друге, всі виявлені прохання мають позивні відповіді, що, 
виходячи з їх кількості, несе велике фінансове забезпечення. 

Аналізуючи представлені прохання й зроблені на них резолюції бургомістром, можна зробити 
такі висновки: 

по-перше, усі виявлені прохання мають позитивні резолюції. Негативних резолюцій на про-
ханнях нами не виявлено. Можливо, вони не дійшли до нас через те, що знищувалися відразу, тому 
ми не можемо визначити їх співвідношення; 

по-друге, згадування в проханнях про те, що заявники є жертвами радянського режиму або 
якось підкреслювали своє співробітництво з німецькою владою, ніяк не впливало на розміри виді-
леної матеріальної допомоги. Так, на проханні, де згадувалося про те, що  в родині два сини є доб-
ровольцями в німецькій армії, була накладена наступна резолюція: «Ніяких пільг по відпустці дров. 
За свій рахунок.» [12.арк.368]; 

по-третє,  були відсутні прохання жителів не української й російської національності. Для мі-
сцевих німців існувала спеціальна німецька секція відділу соцзабезпечення міської управи, віднос-
но інших національностей  питання залишається відкритим; 

по-четверте, досить відверто в проханнях вказується про те, що їх чоловіки перебувають зараз 
у лавах Червоної армії. Мало того, що це не було причиною для відмови, навпаки, допомога виділя-
лася навіть більше середнього. Так, на проханні дружини червоноармійця М.І. Червоної була на-
кладена резолюція: «Терміново. Вугілля й дрова з доставкою за рахунок управи» [13.арк.131]; 

в-п'ятих, деякі прохання про виділення грошової допомоги супроводжуються довідками ін-
спекторів соціальної служби з описом матеріального становища просителя. Так, С.Л. Д’яченко в 
проханні вказує, що її чоловік у Червоній армії, а в неї однорічна дитина. Довідка соціального ін-
спектора повідомляє, що вона від служби одержує хліб і 60 карб. на місяць за годівлю дитини. Від-
повідно до резолюції йде виділення 300 карб. і палива транспортом управи [14.арк.90, 91]. Необхід-
но відзначити, що найбільше зустрічається сума допомоги  в межах 50 або 100 карб.         

Ще одна група прохань торкалася питання поставок корів згідно планів м'ясозаготівель німе-
цького господарського командування. Резолюції бургомістра на таких проханнях дозволяють нам 
віднести цю діяльність також до соціальної сфери діяльності міської управи. Всі скарги по цій темі 
в принципі однотипні – корова є годувальницею великої родини і її здача приведе до погіршення 
положення родини. Ось тільки деякі з резолюцій на подібні скарги: «Прошу розібратися й обов'яз-
ково знайти спосіб допомогти родині»; «Звільніть від поставок корову, назвіть зі списку когось, хто 
перебуває в кращих умовах»; «Відкладіть здачу корови на один місяць» [15.арк.4, 5, 21]. 

Питання й проблеми, які були підняті автором у даній статті, засновані на документах, тому є 
частиною нашої історії. Багато чого ми раніше просто не знали, тому автор сподівається, що підняті 
ним питання одержать подальше дослідження, а, можливо, і обговорення, що допоможе більш по-
вно реконструювати наше історичне минуле. 
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В.Я. МОСЯКОВ 

 

Д. ТАБАЧНИК О СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМАХ  
СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНЫ 

 

Сегодня Украина пребывает в состоянии всеохватывающего, системного кризиса, охвативше-
го прежде всего социально-политическую сферу украинского общества: здесь и хаос в управлении 
страной, и неупорядоченность взаимоотношений между различными ветвями власти, и 
правовой беспредел, и вольное толкование различных статей конституции, исходя из интересов тех 
или иных политических сил, и полное падение авторитета среди населения страны решений различ-
ных судебных инстанций. В этих условиях оказались очень заметными в читательской аудитории 
статьи известного ученого и политического деятеля доктора исторических наук, профессора Дмит-
рия     Табачника,     в     свое     время     возглавляющего Администрацию  Президента Украины, а 
затем занимавшего пост заместителя пример-министра по гуманитарным вопросам, что несомненно 
способствовало более глубокому пониманию им сути тех социально-политических проблем , которые 
стояли перед нашим обществом. 

Итак, остановимся на содержании некоторых, весьма злободневных статьях этого автора. 
Начнем с его статьи под таким названием: «Унификация духа. Эволюция тоталитаризма: от «Ане-
нербе» до «Триполья» [1]. Речь идет о некоторых тенденциях социально-политического и духовного 
развития нашего общества в современных условиях. Начинается статья с такого утверждения: «Обя-
зательным условием установления, долговременного тоталитарного порядка является уничтожение 
традиционного религиозного сознания как независимой от государственного контроля сферы, в 
значительной мере определяющей систему общественных морально-этических координат». 

Табачник отмечает, что сегодня усилия официальных властей как раз направлены на разруше-
ние канонического православия как основы православно-славянской цивилизации. Возможно, эти 
усилия следует рассматривать, пишет Д.Е.Муза как «попытку позиционирования отдельными госу-
дарственными – представителями восточно-христианской (поствизантийской) ойкумены – в качестве, 
органической части Запада ». [2,150]. Известно, как буквально рвутся  современные официальные 
власти в Европу. 

Кстати первые попытки разрушения в нашей стране канонического православия относятся ко 
временном Украинской революции. В январе 1918г. когда Центральна Рада уже находилась на конце 
своего финала, в спешном порядке был решен вопрос о создании специального департамента ис-
следований, главной заботой которого было создание антиканонической автокефалии. Руководите-
лем такого департамента стал епископ – расстрига, бывший активный член черносотенного «союза 
русского народа» Николай Бессонов. Мало этого. Этот департамент был размещен в митрополичьем 
доме Святой Софии. Табачник в этой связи пишет: «Это было не только сознательным оскорблени-
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ем чувств верующих. Таким образом, через десакрализацию святыни, наносился удар по глубинно-
му православному архетипу украинского народа» [1]. 

1 декабря 1919г. Директория приняла «Закон о Верховной Власти в Украинской Автокефаль-
ной православной миротворческой Церкви». В этой связи Табачник отмечает: «Впервые в XX веке 
в Европе государство так неприкрыто вмешалось в конфессиональные вопросы, и впервые так от-
крыто были нарушены права миллионов верующих» [1]. Любопытно, что подобное было, повторено 
в 1933г. и в Германии, где Рейсатаг провозгласил создание «императорской Церкви», получившие за-
тем название «Евангелической церкви германской нации». Новая немецкая церковь, говорится в ста-
тье Табачника, была призвана отбросить христианские заповеди и положить в свою основу культ 
крови и национального превосходства. 

Наряду с этим, в Германии в те же годы было создано «немецкое общество по изучению 
древней германской культуры и наследия предков» (общество «Аненэрбе»). Главная цель деятель-
ности этого общества была доказать о сотнях лет существования немецкой нации еще в дохристиан-
ский период и провозгласить изначальное превосходство германской нации и культуры. Что-то по-
добное просматривается, отмечает Табачник, и у нас в Украине : бесконечные разговоры о «вели-
чайшей трипольской культуре», о каких-то праукрах, существовавших якобы ещё 140 тыс. лет назад 
и т. п. 

В статье Табачника приводится два чрезвычайно интересных документа, касающихся церков-
ной политики, проводимой немецкими оккупационными властями в годы Великой Отечественной 
войны. В первом документе, исходящего в октябре 1942г. из-под пера сотрудниками министерства 
небезызвестного Розенберга, отмечалось, что «оккупационные власти имеют достаточно оснований 
требовать абсолютной самостоятельности украинской церковной иерархии от Московского патриар-
хата и осуществления объединения всего православного церковного управления на Украине» [3]. 

А вот второй документ этого же Министерства , относящийся уже к октябрю 1943г. В нем го-
ворилось: «Ослабление Православной Церкви московского направления являлось исходным пунк-
том и руководящей идеей министерства. В связи с этим со стороны Министерства было оказано по-
кровительство всем автокефальным направлениям и устремлениям внутри Православной Церкви» 
[3]. Почему-то довлеет такое ощущение , что эти документы писались сегодня. 

В заключение этой своей статьи Табачник обращает внимание читателей на том, что «состав-
ляющие национального менталитета базируется на едином фундаменте православной традиции, и 
только уничтожение этого фундамента сделает возможным разрушение возведенных на нем зданий» 
[1]. 

Другую свою статью Табачник назвал так: «Мировая с медведем». В ней автор поднял чрезвы-
чайно актуальную для Украины тему – возможность достижения соглашений между различными 
политическими силами, исповедующими даже противоположные взгляды. «Но при этом, – отмечает 
Табачник, – у них должна быть единая базовая основа ценностей. Пусть взаимопонимание между 
партнерами достичь непросто, но оно эффективно на благо обеих сторон » [4]. 

Однако, предупреждает автор этой статьи , не со всеми политическими силами можно идти на 
соглашение , на компромисс. И вот здесь Табачник приводит замечательное стихотворение англий-
ского классика « Мировая с медведем». Рассказ в этом стихотворении ведётся от имени калеки – ни-
щего, утратившего своё зрение от удара одряхлевшего вроде медведя, которого он ранее пожалел 
на охоте. Вот это стихотворение: 

Беззубый, безгубый, безносый с разбитой речью, без глаз. 
Прося у ворот подаяние, бормочет он свой рассказ 
Снова и снова всё то же, с утра до глубокой тьмы: 

«Не заключайте мировой с медведем, что ходит как мы»... 
Когда на дыбы он встанет, человек и зверь зараз, 
Когда он прикроет ярость и злобу свинячьих глаз, 

Когда он сложит лапы, с поникшей головой. 
Вот это минута смерти, минута Мировой... 

Снова и снова всё то же твердит он до поздней тьмы: 
«Не заключайте мировой с медведем, что ходит как мы» [5]. 

Нередко политические деятели объясняют заключение соглашения с той или иной политиче-
ской силой прагматическими соображениями. Очень сильно на этот счёт сказано в статье Табачни-
ка: «Подлинно великие государственные деятели   четко   осознавали   и   действовали,   исходя   из   
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того,   что   высший прагматизм     заключается     в     верности     основополагающим     принципам. 
Мелкотравчатый утилитаризм может дать иллюзию успеха, но в будущем он неминуемо приведет к 
сокрушительному поражению. Так бы ни обосновалась «временность» забвения идеалов, это неми-
нуемо приводит к прямой измене» [4]. 

Табачник иллюстрирует это своё положение на примере Франции времён Второй мировой 
войны. Маршал Пэтэен, Пьер Лаваль, адмирал Дарлан совершенно прагматично, как им казалось, 
пошли на соглашение с немецкими захватчиками, забыв, естественно, о национальной гордости , о 
чести Франции. А Де Голь на это не пошёл. Он стоял за продолжение борьбы, его посчитали опасным 
идеалистом, готовым на всё ради громких слов. «А генерал – романтик, – пишет Табачник, – «не 
понимавший необходимость лавирования» считавший, что никакие тактические соображения не мо-
гут оправдать предательства принципов и забвение чести, начинавший борьбу практически в оди-
ночку, возглавил освобожденную Францию, навеки войдя в пантеон ее истории » [4]. 

Критически относился этот «последний великий француз » и к становлению Европейского 
союза. Критически потому, пишет А. Голычев, что «искренне полагал, что «Соединенные Штаты 
Европы»– это не что иное, как продукт США, которые предпочитают в отстаивании своих полити-
ческих и экономических интересов в Европе иметь дело с единым центром принятия решений, не-
жели «уламывать» несколько десятков государств   в отдельности» [6]. 

Свою следующую статью — «Галицкий шлях от Великой Победы» – Табачник начинает таки-
ми словами: «У каждого народа есть святыни, на которых основывается всё его существование. Ли-
шенный их, он уходит из истории, растворяется во тьме веков или становится легкой добычей за-
хватчиков. Уничтожение исторической памяти является одновременно ударом по дню сегодняшнему 
и дню грядущему» [7].  Такой святыней для нашего народа является, безусловно, Победа в Великой 
Отечественной войне, независимо от той дискуссии, которая развернулась вокруг известных сюжетов 
этой войны. Табачник остановился в своей статье на некоторых вопросах, связанных с немецкой 
оккупацией территории Украины. В статье приводятся такие цифры. Из почти миллионного Киева в 
живых после освобождения осталось 183 тис. чел., Каждый третий киевлянин во время оккупации 
был убит. А с учетом умерших от голода и на невыносимых работах в Германии, то погиб практи-
чески каждый второй [7]. 

Постыдный взгляд в это мерзкое дело внесли коллаборационисты, что вынужден был признать 
даже и Иван Огиенко (он же – митрополит УАПЦ Илларион), который констатировал: «Люди злые, 
враждебно смотрят на нас, как когда-то, очевидно, смотрели киевляне на татар- завоевателей. Ника-
кого уважения к нам. Всех приезжающих украинцев, то есть нас, называют фашистами, сообщника-
ми Гитлера хотя, это, в известной мере, правда. Немцы действительно поручают нам, честно говоря, 
самые мерзкие дела». [8] Примечательное признание человека, так много сделавшего для раскола 
православной церкви. 

Следует заметить, что сегодня развернулась дискуссия вокруг проблемы украинского коллабо-
рационизма. Главное, отмечают д.и.н. В Шайкан, и к.и.н В.Шайкан необходимо, прежде всего, «уяс-
нение самого понятия, которое представляется неоднозначным во всех его аспектах: юридическом, 
политическом, этическом, идеологическом» [9,372]. По мысли А.Лысенко и И. Муковского, содер-
жание этого понятия разное, но «в любом случае хочется стоять на позиции, которая отвергает чер-
но-белые оценки, навешивание ярлыков, «идеологическую гальванизацию» сложных исторических 
процессов в отечественной истории» [10,17]. Очевидно, следует согласиться с мнением А. Подоль-
ского, что в современной Украине «нет еще адекватной оценки исторической роли украинских на-
циональных сил в годы Второй мировой войны, нет также объективного признания и оценки укра-
инской коллаборации в период Холокоста» [11,391]. 

Интересная складывается картина : Табачник в своей статье пишет что «все карательные ак-
ции, расстрелы, угон молодёжи на каторжные работы в Германию осуществлялись украинской по-
лицией, «безупречная работа» которой специально отмечались в докладной начальника СД Киева» 
[7]. Огиенко признается, что им коллаборационистом, немцы поручали «самые мерзкие дела», а не-
которые участники дискуссии стеснительно призывают не допускать «навешивания ярлыков» и учи-
тывать в тех условиях «идеологическую гальванизацию» (И. Муковский и А Лысенко). В. Нахма-
нович пишет: «поскольку политических концепций существовало и существует много, то и понятия 
«патриотизм» и «коллаборационизм» имеют разное наполнение в разных условиях в разных стра-
нах» [12,228]. Свою статью, цитируемую мной, Нахманович заканчивает такими словами: «Мы за-
вершили наше исследование и, надеемся, приблизились к ответу на вопрос: кто был палачами окку-
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пированного Киева?» [12,262]. Очевидно в скором времени Нахманович все же даст ответ на по-
ставленный вопрос, а пока он только «приблизился» к нему. 

Ясно одно, что коллаборационисты были пособниками немецких оккупационных властей. 
Табачник отмечает в своей статье, что киевские бургомистры Оглоблин, Багазий, Форостовский – 
были видными националистическими деятелями, считавшими главной своей задачей насильствен-
ную украинизацию, уничтожение русского языка и культуры, канонического православия. Это была 
основная тема выпускающихся коллаборационистских изданий – «Украинского слова» и «Нового 
украинского слова»» [7]. К сожалению, и сегодня националистствующие элементы нашего общества 
выступают с такими же призывами. Не следует забывать, что Ярослав Стецько, который сегодня во-
шел в синодик «великих украинцев», наряду, кстати со Степаном Бандерой, поучал: «Москва и жи-
ды – это самые большие враги Украины» [8]. В конце своей статьи Табачник отмечает, что довольно 
символичным является официальное предложение переименовать в Киеве проспект Победы в Га-
лицкий шлях. 

Принципиальные положения, связанные с морально-политическим состоянием нашего обще-
ства, Табачник высказал в своей очередной статье — «Северодонецк-2: преодоление страха», которая 
начинается такими словами: «Только при условии, что народ парализован страхом, не дающим за-
щитить свои жизненные интересы, возможно построение тоталитаризма, полная замена ценностей, 
стирание исторической памяти и её подмена псевдоисторией» [13]. 

К сожалению, всё перечисленное выше проявляет себя сегодня в той или иной мере – и относи-
тельно исторической памяти, и утверждающейся псевдоистории. Табачник призывает решительно 
выступать против тех политических сил, которые пытаются осуществлять всё перечисленное выше 
и не идти ни на какие компромиссы с ними. Табачник привел выдержку из баллады Алексея Тол-
стого, чей персонаж пошел, на такой компромисс и чем это всё кончилось: 

Тут в левый бок ему кинжал ужасный злодей вогнал, 
А Деларю сказал: «какой прекрасный у вас кинжал!» 

Тогда злодей к нему зашедши справа, его опять пронзил. 
А Деларю с улыбкой лукавой лишь погрозил. 
Истыкал тут злодей ему, пронзая, все телеса. 

Табачник как раз и призывает не уподобляться Деларю в чрезвычайно сложной политической 
ситуации, которая сложилась сегодня в Украине. Табачник напоминает, что «любое соглашательст-
во в вопросах языкового равноправия, свободы вероисповедания, противодействия извращению ис-
тории и насильственному насаждению национализма недопустимо, какими бы красивыми фразами 
про «компромисс» и «национальное согласие » оно не прикрывалось» [13]. 

Сегодня много пишут о голоде 1932-1933 гг. Этому вопросу одну из своих статей посвятил и 
Табачник – «Геноцид как оружие политиков» [15]. Автор статьи приводит многочисленные примеры 
геноцида, которые имели место в истории человечества. Так, к примеру, римляне после серии вос-
станий практически искоренили еврейское присутствие в Иудее. В чем причина такой жестокости? 
Причем ведь в самом Риме и в Александрии процветали крупные 

еврейские диаспоры. А дело заключалось в следующем. Палестина уже тогда была ключем к 
Ближнему Востоку, и без твердого контроля над ней римляне не могли рассчитывать на прочности 
своих позиций в Сирии и Египте. « Со свойственной Риму практичностью, – пишет Табачник, – был 
найден простой 

способ избавится от проблемы вместе с некоторым населением – уничтожение проблемы вме-
сте с народом есть классический пример геноцида» [15]. 

Собственно, аналогичными были причины геноцида и индейцев в северной Америке, где их 
численность отмечается в этой статье Табачника, сократилось с шести миллионов до двухсот тысяч, 
ибо колонистам была нужна свободная земля. Здесь экономическая причина геноцида. 

Политических геноцидов в истории человечества было два – геноцид армян в 1894-1923 гг., 
пик которого выпал на 1915-1917 гг. и Холокост. Суть армянского геноцида в Османской заключа-
лось в следующем: турки столкнулись с реальной опасностью потерять большую часть населенной 
армянами Малой Азии. Счет погибших армян шел на миллионы. О Холокосте и погибших шести мил-
лионов написано достаточно много. Табачник остановился на политической стороне этих двух гено-
цидов. Он пишет: «Сейчас трудно сказать, где заканчивается память о невинных жертвах, и начи-
наются политические спекуляции» [15]. Табачник отмечает, что столетние противостояние между 
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Арменией и Турцией по поводу признания геноцида начала двадцатого века лишь серьезно ослаб-
ляет политические позиции современной Армении. 

В последнее время наблюдается всплеск антисемитизма в Западной Европе , в частности, в 
Германии. Новые поколения немцев недоумевают, почему они в принципе должны извинятся и каят-
ся за Холокост к которому они вообще-то не имеют абсолютно никакого отношения и это их, ко-
нечно, раздражает. Табачник отмечает: действительно «доктрина атеистической либеральной демо-
кратии, и демократы мировых религий говорят о том, что каждый человек наделен свободой воли и 
лично несет ответственность за свои поступки, что личность, положение достижения или преступле-
ния родителей не могут служить основанием для каких-либо преимуществ или репрессий в отноше-
нии их потомков» [15]. 

Что касается нашей, отечественной истории , то официальные власти пытаются всячески её по-
литизировать, а в том числе и голод 1932-1933 гг. Табачник отмечает, что такая политизация осу-
ществляется в двух направлениях: во первых, завышает число умерших, а во-вторых, этот голод 
представляется как геноцид. Официальные власти называют такую цифру – 10 млн. чел. Эта цифра, 
отмечает Табачник, явно завышена, если учесть, что в Украине на 17 декабря 1929 г. проживало       
29 млн. 189 тис чел. А вот по подсчетам отнюдь не советского автора С. Максудова Украина потеряла 
в этот голодомор 3,5-4 млн. населения, СССР же в целом – около 8 млн. Причём эти данные отлича-
ются от официальных советских и даже от подсчетов западных исследователей в большую сторону 
[15]. 

Так чем же всё-таки был голодомор 1932-1933 гг.? Табачник так отвечает на этот вопрос : «го-
лод 1932-1933 годов в СССР был инструментом колхозного строительства,  установления  партийно-
государственной  диктатуры  и экономической монополии на продукты сельского хозяйства, окон-
чательного построения базы государственного капитализма, но никак не геноцидом украинцев как 
нации» [15].Ведь от этого голода погибли также и миллионы русских, казахов, татар, жителей се-
верного Кавказа. 

Вот почему и ООН и Юнеско отказались признать этот голодомор геноцидом именно украин-
цев, справедливо назвав голод 1932-1933 годов трагедией, квалифицировав его как преступление со-
ветского режима против собственного народа. 

Американский ученый Марк Тауэр, специально исследующий эту проблему, опубликовал на 
страницах еженедельника «2000» ряд статей под таким названием: «Урожай 1932 и голод 1933 го-
да», а также обобщающую статью «О голоде, геноциде и свободе мысли в Украине». Вот что пишет 
Тауэр в последней статье: «говоря о том, был ли голод проявлением геноцида, нам необходимо обсу-
дить три момента: историческую методологию, определение понятия «голод» и определения поня-
тия «геноцид»» [16]. Обсудив эти три момента, Тауэр дает такой вывод: «Голод грянул в 1931-1933 
гг. прежде всего по причине природных катаклизмов – погодных условий и прочих событий. И это 
был вовсе не результат действий власти. Та политика власти, которую некоторые считают геноци-
дом, стала ответной реакцией на происходящие события, борьбой по преодолению комплексного и 
кризисного голода, угрожавшего сорвать обеспечение продовольствием миллионов людей» И в за-
ключении Тауэр пишет: «Я не представляю как можно рассматривать этот голод в качестве геноци-
да» [16]. 

На публикации этого американского ученого посылались письма, содержащие разного рода 
мнение и суждение, в том числе и не обоснованные. Так часто печатающийся в еженедельнике                
А. Турчак приписал публикациям Таугеру политические мотивы, на что тот ответил: «Г-ну Турчаку 
не следует отвергать альтернативных доводов без беспристрастного изучения доказательств в их 
пользу. Ему следует больше читать и думать перед тем как излагать свои выводы» [17]. Полезный 
совет тем, кто любит рассуждать и поучать по любому вопросу, зачастую не понимая даже его сути. 

Статья Табачника «Федерализм – мечта лучших из нас » носит дисскусионный характер, ибо 
не всё принимают идею федерализма и считают её возможной для Украины. Табачник поясняет: 
«Идея федерализма заключается в том, что регионы получают больше самостоятельности в экономи-
ческих, финансовых и культурных вопросах. Вертикаль власти выстраивается не с верху через череду 
назначаемых президентом губернаторов, а снизу: от сельских и поселковых советов и местного са-
моуправления, которые делегируют наверх только те функции, которые сами исполнить не могут» 
[18]. В этих условиях, отмечает автор статьи, не будет ничего страшного в том, что Львовский уни-
верситет будет отличатся от Днепропетровского, как Оксфорд отличается от Ягелонского универ-
ситета или от Сорбонны. Сила единой Европы, объединенной в ЕС, сила нашего восточного соседа 
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– Российской Федерации, сила США в том, что во всех перечисленных случаях найден механизм, 
позволяющий сохранять единство, оставлять при этом разными. Таким механизмом является феде-
рация. 

Табачник считал, что дополнять финансово-бюджетную федерализацию страны должна феде-
рация гуманитарно-культурная. Система гуманитарно-культурной федерализации довольно гибкая. 
Она способна оперативно реагировать на те или иные вызовы эпохи и легче адаптироваться к по-
требностям граждан конкретного региона. При этом сохраняется общая контролируемость и управ-
ляемость процессов на центральном уровне. 

Определенные политические силы активно выступают против федерализации. Необоснованно 
отождествляя её с сепаратизмом. Другие считают идею федерализации просто несвоевременной.        
Е. Бутенко пишет: «По моему мнению, федерация Украины возможна только после наведения в 
стране элементарного правового порядка, сглаживания противоречий между западом и востоком, вы-
равнивания уровней их социально- экономического развития» [19]. 

Собственно этого же мнения придерживается и сам Табачник. Он пишет: «Можно согласится с 
тем, что в условиях острой политической борьбы и далеко не преодоленного раскола на «две Украи-
ны» в умах и душах людей политическая федерация пока несвоевременна» [18]. Очевидно, таким 
мнением следует согласится. 

Представляет несомненный интерес и статья Табачника «Провал внешнего тестирования», в 
которой автор утверждает следующее: «Введение Миноброзования обязательного внешнего тестиро-
вания стала общенациональной катастрофой, последствия которой в полной мере еще не осознаны» 
[20]. По существу, внедряется такая система образования, ведёт к уничтожению авторитета учителя и 
обесцениванию знания как таковых и способностей учащихся. 

Эта система приводит к неслыханному росту коррупции. Фактически нарушен закон на госу-
дарственном уровне, а именно: аннулированы государственные дипломы о среднем образовании 
«аттестаты зрелости ». Их место заняли не предусмотренные законодательством сертификаты с ре-
зультатами тестирования. Причем срок действия сертификата один год. 

Внешнее тестирование, говорится в этой статье, меняет не только систему оценки знаний, но и 
само содержание учебного процесса, из которого, вполне очевидно, изгоняется умение и что осо-
бенно трагично, желание учащихся мыслить. Поэтому знание выпускника школы усредняются и ло-
кализуются формалистическим набором навыков механичного запоминания и угадывания нужных 
ответов. 

Табачник отмечает, что организаторы и вдохновители внешнего тестирования фактически 
«убивают основополагающею гуманистическую традицию отечественной педагогики, берущую своё 
начало у Константина Ушинского и Антона Макаренко. Убивают традицию великого доверия об-
щества, учеников и родителей к педагогу, признания его нравственного авторитета» [20]. 

Можно указать еще на целый ряд статей Табачника, в которых, как обычно, рассматриваются 
наиболее злободневные проблемы современного украинского общества. Так, в статье «Черная солн-
це ненависти» говорится о вредной практике подмены действительной нашей истории набором оп-
ределенных мифов во имя достижения каких-то политических целей. В статье говорится: «Человек 
или целый народ, отказывающийся от традиционной морали и исторической памяти, автоматически 
начинает служить злу. Народ неизбежно придет к катастрофе» [21]. 

В статье Табачника « Фюрер Украины?» как раз и поднимаются некоторые сюжеты нашей 
отечественной истории. В том числе и истории Великой Отечественной войны» [22]. 

Одним словом, статья Д.Табачника способствуют более глубокому пониманию читателями 
тех процессов, которые происходят в нашем обществе сегодня . Восхищает при этом гражданская 
смелость суждений этого автора, острота его зрения, быстрое улавливание того, что является наибо-
лее актуальным в настоящий момент, а также его умение найти что-то аналогичное в нашей, отече-
ственной и мировой истории. 
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ПАНАС ПЕТРОВИЧ  ЛЮБЧЕНКО: 
ШЛЯХ ВІД  НАЦІОНАЛ-КОМУНІЗМУ ДО КОМУНІЗМУ 

 

Панас Петрович Любченко [2(14).01.1897 – 30.08.1937] – відомий політичний та державний 
діяч  Радянської України, який  був членом, секретарем Політбюро  ЦК КП(б)У (з листопада 1927 
р.) та Головою Раднаркому України (з 1934 по 1937 роки). Починав свою політичну кар’єру Панас 
Петрович  в лавах партій есерів, українських есерів, «боротьбистів» (був членом Центральної Ради 
та виконкому Київської Ради робітничих солдатських депутатів,  секретарем Київського губвикон-
кому, членом Ревтрибуналу), його погляди еволюціонували від націонал-комунізму в бік підтримки 
комуністичної ідеології. У кривавий 1937 рік   звинувачений у приналежності до «антирадянської 
буржуазно-націоналістичної організації з числа бувших «боротьбистів». Покінчив життя самогубс-
твом 30 серпня 1937 року. Реабілітований у партійному порядку у 1965 році [1, 219]. Питання ха-
рактеристики еволюції світогляду Панаса Петровича –  досить маловивчена сторінка вітчизняної 
історії і на сьогодні.   Лише одна із не багатьох наукових робіт частково  розглядає це питання. А 
саме стаття Фролова М.О. «Панас Петрович Любченко: особливості компартійно-радянської 
кар’єри колишнього боротьбиста (1917-1937 рр.)». В названому дослідженні вперше  робиться ак-
цент  на періоді, коли Любченко П.П. входив до складу партії українських есерів, а пізніше до пар-
тії боротьбистів, та   аналізуються витоки політичних поглядів Панаса Петровича, їх подальша ево-
люція  від націонал-комунізму до всебічної підтримки комуністичної ідеології [2].     

Автор статті ставить за мету прослідкувати основні етапи формування та   еволюції світогля-
ду  Панаса Петровича Любченка, визначити умови, в яких проходив процес становлення політич-
них поглядів, та чинників, які мали вплив на їх трансформацію. 
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Перше знайомство П.Любченка з літературою політичного характеру (це була заборонена лі-
тература есерівського змісту) відбулося у 1912 році.   П.П.Бачинський та Д.В.Табачник стверджу-
ють, що незабаром, у 1913 році, він почав відвідувати  гурток, який організували київські есери, які 
ж через деякий час залучили  до своєї партії майбутнього фельдшера Любченка [3, 60]. Це відбуло-
ся у 1916 році, коли йому було дев’ятнадцять років [4, 220]. Але українця за походженням та вихо-
ванням, прихильника незалежності України, шанувальника рідної мови та історії молодого Панаса 
Любченко не все задовольняло в середовищі загальноросійської підпільної організації. 

Формування політичних поглядів молодого Панаса Любченка відбувалися в складний та  ва-
жливий період історії України.  

Події Першої світової війни та Лютневої революції 1917 року  не дали можливості Панасу 
Петровичу отримати фундаментальну університетську освіту, хоча талановитий юнак  із незамож-
ної селянської родини цього бажав. Влітку 1914 року, після закінчення військово-фельдшерскої 
школи П.П.Любченко, як найкращий учень,  отримав рекомендацію для вступу до Петербурзької 
військово-фельдшерської академії. Але ця рекомендація була анульована, у зв’язку з тим, що було 
встановлено факт зберігання ним забороненої політичної літератури. Тому замість академії Панас 
Любченко потрапив спочатку до царської армії, а потім і на фронт. З квітня 1914 року до квітня 
1915 року він був помічником лікаря в 33-у Єлецькому полку. Панас Петрович воював на Південно-
Західному фронті, весь час знаходився в окопах, був двічі поранений, а після одужання працював 
фельдшером у Київському окружному військовому шпиталі.  В шпиталі він проводив агітаційну 
роботу серед поранених солдатів та розповсюджував нелегальну літературу [3, 61]. 

Все ж таки на початку 1917 року П.П.Любченко склав екстерном іспити за курс гімназії та 
вступив до медичного факультету Київського університету. Паралельно він відвідував лекції юри-
дичного факультету. Панас встиг скласти іспити  за другий курс, але подальше навчання довелося 
відкласти [5, 8]. 

П. Любченко  з великим захоплення зустрів Лютневу революцію 1917 року та створення 4-5 
квітня партії українських есерів (УПСР). Вже осінню 1917 року ця національна українська партія 
налічувала у своїх рядах майже 75 тис. членів. Їй вдалося схилити на свій бік широкі верстви селян 
і солдатів гарнізонів на Волині, Поділлі, Київщині, Полтавщині  [6, 147]. 

В програмних документах  УПСР значна увага приділялася питанню побудови української 
державності. Майбутній державний устрій України розглядався з автономістсько-федералістської 
позиції, яка вимагала перебудови російської держави на федерацію рівноправних національно-
територіальних республік. При цьому українські есери прагнули отримати для України республі-
кансько-демократичну форму правління (без президента), однопалатний парламент (Сейм), члени 
якого, як і органи місцевого самоврядування, обиралися  б на два роки всенародним, рівним і пря-
мим голосуванням.  Громадянам України, крім цього, гарантувалися рівноправність і всі загально-
визнані на той час політичні права і свободи, а національним меншинам – повне забезпечення їх 
національних прав. Основні постулати політичної програми Української партії соціалістів-
революціонерів сподобалась значній частині української демократичної інтелігенції, а гасла соціа-
лізації землі – українському селянству [6, 148-149]. 

Ідеологічна платформа українських есерів була  близькою Панасу Любченку. Тому він пере-
йшов до цієї партії в квітні 1917 року, тобто тоді, коли вона фактично була організована [2,20]. 

1917 рік, після Лютневої революції, став величезною політичною школою для двадцятирічного Па-
наса Любченка. Він опинився в епіцентрі революції в Києві. Любченко майже щоденно виступав перед 
солдатами Київського гарнізону. 

За підтримки керівництва УПСР в березні 1917року Панас Петрович став членом виконкому Ки-
ївської ради робітничих і солдатських депутатів. І був у її складі  до березня 1918 року. Цей факт під-
тверджено записом у «Реєстраційному бланку члена ВКП(б)» до партійного квитка П.П.Любченка 
(№0000092), який  складено 20 травня 1936 року [7]. 

На той час УПСР відігравала активну роль у політичному житті країни. Під її впливом  форму-
валася політика Української Центральної Ради бо фракція УПСР мала більшість у ЦР та Малій Раді.   

Активна участь у діяльності виконкому Київської ради робітничих і солдатських депутатів та 
наближеність до керівництва УПСР дали змогу Панасу Любченку з червня 1917 року до березня 1918 
року увійти до складу Центральної Ради й стати членом президії Малої Ради (таку назву мав виконав-
чий орган Центральної Ради) [8, 232]. 
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Існує дуже мало свідчень стосовно того, як вів себе в 1917-1918 pp. П.П.Любченко в Центральній 
Раді.  Спочатку «зовсім молодий запальний хлопець бігав коридорами Центральної Ради «у жовтих чо-
бітках», як іронічно про нього занотував  у свій щоденник В.К.Винниченко, і жадібно прислухався до ав-
торитетного голови ЦР». П.П.Любченко вже в першій половині 1917 року входив до кола активних моло-
дих прихильників лідера українських есерів, голови Центральної Ради М.С. Грушевського. При цьому  
дуже швидко набирався політичного досвіду. 

Перебування П.П. Любченка у вищих сферах української політики в 1917 році сприяло по-
дальшій еволюції  його поглядів та переконань. Дуже швидко захоплення М.С. Грушевським 
змінилось критичним ставленням до його політики та діяльності.  

Коли 7 листопада 1917 року Центральна Рада та Генеральний Секретаріат, який очолю-
вав В.Винниченко, проголосили про створення Української Народної Республіки та почали 
зближення з австро-німецьким блоком, ліве крило УПРС засудило пронімецьку антинародну 
політику і вимагало радикальних соціально-економічних реформ. Панас Петрович приєднався 
до тих членів ЦК УПСР, які почали восени 1917 року вимагати відставки уряду 
В.К.Винниченка. 

Аналіз опублікованих документів Центральної Ради приводить до висновку, що молодий Панас  
Петрович досить активно брав участь у діяльності Малої Ради. Він був присутнім на тих засіданнях 
цього органу, які приймали доленосні рішення для України як незалежної держави.  

В Житомирі, де на той час, коли Київ було окуповано більшовицькими військами, проводила  
свої засідання Центральна рада,  Любченко П.П. був серед тих її діячів, які 1 лютого 1918 року 
розглянули питання про ратифікацію мирного договору України з Німеччиною, Австро-
Угорщиною, Туреччиною та Болгарією. Тоді було надано право урядові на чолі з В. Голубовичем 
підписати його.  15 лютого того ж  року на засіданні Малої Ради розглядалось питання про 
надання представникам делегації  з Брест-Литовського права  на заключення мирного дого-
вору з Росією.  Панас Петрович під час голосування віддав свій голос за уповноваження Ради 
народних комісарів увійти в переговорний процес для заключення миру, стоячи на умовах  
самостійної суверенної Української держави. А вже через декілька днів  (4 березня) брав 
участь у  обговоренні Закону про реєстрацію громадянства Української Народної Республіки, а 5 
березня  голосував за прийняття Закону про адміністративний стан м. Києва (за яким  Києву нада-
вався статус окремої адміністративно-територіальної одиниці). 

В цей період  П.Любченко цікавиться також і соціально-економічними питаннями та питан-
нями збереження культурно-історичних пам’ятників архітектури. Панас Петрович не тільки вникає 
в суть формування бюджетних законопроектів під час засідання МР 11 квітня  1918 року, а й висло-
влюється за підтримку збереження для наукових дослідів садиби князя Трубецького, яка розташо-
вана в Києві біля Десятинної церкви поруч із відомою садибою Петровського. 

Одні з перших свідчень щодо позиції Панаса Любченка стосовно національного питання зна-
ходимо в протоколі засідання  Малої Ради від 11 квітня 1918 року.  На цьому засіданні розглядалася 
заява українських есерів,  зроблена  Янко,  про утиски  селян українського походження  в Росії, що 
підтверджувалося наведеними факти, коли на Амурі, в Симбірську, Московщині, Самарщині    цих 
селян виганяли з їх земель, забираючи все  майно (серед російських селян був поширений той по-
гляд, що селяни українського походження є буржуями: «У вас там автономія, ступайте ви, хохли, 
туди») і ті змушені були повертатися на Україну. Під час обговорення  відбулася дискусія між 
представниками українських есерів і  єврейської народної партії, з одного боку, та представниками 
російських есерів, з іншого боку, стосовно того, чи  носить ця заява націоналістичний характер та, 
навіть, шовіністичний мотив написання, щоб на ґрунті війни між Україною та Росією розпалити 
національні почуття. Висловив свою думку з цього приводу і Панас Любченко. Спостерігаючи за 
ходом дискусії у своєму виступі він заявив, що російські есери бажають виступати в даній ситуації 
адвокатами російського народу і намагаються довести, що між російськими і українськими масами 
немає війни. «Ця війна є і нею тепер ніхто не керує, вона точиться стихійно» - стверджував Любче-
нко. Крім того, він вважав, що не можна приписувати здобутки  революції на Україні московській 
інтелігенції.  Обґрунтування останньої тези Панас Петрович висловить майже через півтора роки   у 
своїй статті «Комуністична робота на Вкраїні». 

На одному з засідань Малої Ради, в якому приймав участь і Любченко,за наслідками голосу-
вання, було прийнято рішення, запропоноване представниками УПСР, щодо скликання 12 травня 
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Українських зборів на підставі виборів, що відбулися в грудні 1917 р. - січні 1918 р. [9, 177-179, 
236-237, 263-270].  

Протистояння лівого крила ЦК УПСР та уряду закінчилося тим, що напередодні гетьман-
ського перевороту П.П. Любченка серед дванадцятьох молодих есерів (М.С.Бачинський, 
В.М.Еллан-Блакитний, Г.П.Михайличенко, М.М.Полоз, П.А.Сиверов-Одоєвський та інші) було 
ув'язнено до Лук'янівської тюрми, а пізніше засуджено до розстрілу. Тільки вступ Червоної армії 
до Києва 26 січня 1918 року врятував життя приреченим [9, 155-156]. 

Навесні 1918 року Панас Петрович Любченко після звільнення з ув'язнення починає 
еволюціонувати до ідейних засад націонал-комунізму. Це було не тільки даниною екстремізму 
молодого революціонера, але й конкретним розумінням того, що та політична еліта, яка сфор-
мувалась в Україні в 1917-1918 pp. була  неспроможна вибороти бажану незалежність для того 
народу, до якого належав  Панас Петрович.  

В наслідок  розколу думок щодо подальшої долі України в УПСР сформувалося два крила – 
праве та демократичне ліве. Якщо «праві» есери вважали революцію в Україні  завершеною та ви-
ступали за проведення легальної опозиційної діяльності до уряду гетьмана  Павла Скоропадського, 
то «ліві», навпаки, пропагували «радянську» форму влади, не виключаючи можливості співпраці з 
більшовиками проти гетьмана, виступали за організацію підпільної боротьби і підготовку збройно-
го повстання проти гетьманської влади. П.П.Любченко увійшов до лівого крила УПСР повністю 
підтримавши її точку зору.  В березні 1919 р., «ліві» створили  нову політичну партію, яка здобула 
назву Українська партія соціалістів-революціонерів-боротьбистів (комуністів), яка об’єднавшись 
06 серпня 1919 р. з Українською соціал-демократичною робочою партією (незалежних) під гас-
лом «Пролетарії всіх країн, об’єднуйтесь», стала називатися Українською Комуністичною парті-
єю (боротьбистів), а частіше – боротьбистами (від газети «Боротьба»)) [10]. Ця політична партія 
притягувала до себе найрадикальніших представників українського комуністичного руху. УКП (бо-
ротьбистів) відійшла від позицій парламентської демократії, визнавала диктатуру пролетаріату у 
вигляді рад робітничих та селянських депутатів, але вимагала безумовної незалежності УСРР від 
радянської Росії. Панас Петрович став одним з  лідерів партії. 

В той же час більш помірковані українські політики, наприклад Дмитро Дорошенко, вбачали 
в  процесі розколу молодих українських політичних партій велику небезпеку для української неза-
лежності у зв’язку з їх поступовим дрейфом до РКП(б) і радянської Росії. Він відверто про це пише 
в своїх спогадах, засуджуючи дію лівого крила есерів і есдеків-«незалежників», які намагалися за-
хопити вже на початку 1918 року керівництво Центральною Радою.  Серед інших Д.Дорошенко 
звинувачує в цьому і Панаса Любченка [11, 110-111]. 

Еволюція поглядів Любченка від М.С.Грушевського до В.І.Леніна була блискавичною за тер-
міном. Панасом Петровичем  підтримано тезу політичної комісії ЦК УПСР (покладену пізніше в 
основу нової програми партії) про те, що комуністичний характер революції  повинен стати запору-
кою затвердження диктатури пролетаріату на Україні шляхом встановлення влади Рад. Для досяг-
нення вищезазначеного завдання відповідно до ухваленої  03 червня 1918 року Центральним Комі-
тетом Української партії соціалістів-революціонерів Платформи, передбачалося  викликати рево-
люцію, яка забезпечить всі вимоги українського трудового народу. УПРС, з одного боку, повинна  
була вести агітаційну боротьбу, яка б дезорганізовувала роботу  уряду, та вибила б військову, полі-
тичну та соціальну його опору в центрі і на містах за допомогою створених партизанських відділів, 
що повинні були  активно боронити соціалізацію землі, а з іншого боку – проводити 
роз’яснювальну роботу серед  селян та пролетаріату, підтримуючи та створюючи земельні коміте-
ти, ради робочих та селянських депутатів, революційні комітети. Це повинно було привести до ре-
волюційного повстання, яке могло одностайним та одночасним виступом як в центрі, так і на міс-
цях, за допомогою організовано проведеного страйку повалити реакційний уряд і захопити владу в 
руки демократії [12]. 

Вступ у червні 1918 року Панаса Петровича Любченка до новоствореної партії був логіч-
ним продовженням його ідейної еволюції.  Він вважав, що революція в Україні повинна виріши-
ти два головні питання: національне та соціальне. Доки ця мета не досягнута, треба боротись [4, 
132]. 

Вже на початку весни 1918 р. Панас Петрович веде   активну партійну діяльність,  про що 
свідчить його присутність 23-24 вересня 1918 року  на Київській губернській партійній нараді при-
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свяченій питанню скликання з’їзду УПРС, на якій він представляв  місто Київ. Хоча до складу об-
раних представників на партійний з’їзд не потрапив [13]. 

Під час гетьманщини та окупації України кайзерівськими військами П.Любченко, відповідно 
до своїх особистих та політичних переконань, брав  активну участь у підпільній роботі у Києві.  

Так, в цей період в Києві була створена підпільна «п’ятірка». Вже тоді відбувається перше 
зближення Любченка з більшовиками. До складу цієї «п’ятірки» увійшли член ЦК КП(б)У 
С.В.Косіор, голова Загальноукраїнського центру військово-революційних комітетів 
А.С.Бубнов, П.С.Дегтяренко, а від боротьбисти П.Любченко та Г.Михайличенко. Тоді ж 
було створено і обласний ревком, який очолював А.С. Бубнов. Панас Петрович входив до 
його складу з квітня до листопада 1918 року. Під керівництвом ревкому діяв обласний штаб і 
військові коменданти в усіх районах міста. Панас Любченко, виконуючи завдання ревкому, 
готував революційні виступи в селах,  проявив себе здібним організатором-підпільником та 
умілим конспіратором [3, 61]. 

В грудні 1918 року в місті відбулися вибори до Київської Ради робітничих і солдатських 
депутатів. Любченка  обрано до складу забороненого виконкому Київської ради, де він і працю-
вав до  січня 1919 року.  

Під час денікінської навали з вересня до грудня 1919 року Панас Петрович Любченко знову ді-
яв у київському боротьбистському підпіллі. Він організовував диверсії проти білогвардійців на заліз-
ниці, вів агітацію серед селян та солдатів, займався збором інформації для Червоної Армії. Контр-
розвідка  білих навіть  призначила за його голову велику суму грошей. Щоб ввести ворога в оману, в 
газетах опублікували повідомлення про «загибель» Любченка під час переходу через лінію фронту 
[3, 62]. 

Панас Петрович Любченко був відкликаний із складу Київського губ парткому 06 січні 
1920 року.  Після розгрому Директорії військами більшовиків 5 лютого 1919 року він до верес-
ня того ж року обіймав важливі посади секретаря Київського губернського виконкому та члена 
Верховного революційного трибуналу [2, 21]. 

Після вступу Червоної Армії до Києва більшовики почали проводити антиукраїнську полі-
тику. Вони  не хотіли ділитися владою з боротьбистами чи іншими партіями, а Україну тільки 
формально  вважали суверенною радянською республікою, але на ділі трактували її як російську 
провінцію. В Україну присилалися з російських міст і навіть сіл продовольчі загони, які забира-
ли у селян хліб. Провадилися безоглядна русифікація.  

В цей час у своєму Меморандумі та тезах до нього Українська Комуністична партія (боро-
тьбистів) декларує, що саме із її представників  на Україні в ході революції створено новий ко-
муністичний центр. Це пояснювалося   достатньо заплутаним групуванням основних соціальних 
сил: по-перше, мало організований сільськогосподарський пролетаріат, по-друге,  напівпролета-
різоване найбідніше селянство та  середнє селянство, яке мало психологію власника та господа-
ря, та, по-третє, незначний ізольований в крупних промислових центрах індустріальний проле-
таріат України. Саме таке співвідношення сил соціальних елементів надавало  ходу революції 
специфічний аграрний відтінок.   Тому партія боротьбистів вважала, що це на ряду із складністю 
соціально-економічної ситуації, загострювало і національно-політичні відносини. Національне 
питання стало питанням тактичним. Вбачалося за необхідне оформлення України в  окрему Ра-
дянську Республіку як самостійного члена федерації Радянських республік. Стійкість радянської 
влади на Україні за думкою боротьбистів, повинна була досягатися за умови максимального за-
лучення до радянського будівництва основних мас сільськогосподарського пролетаріату та на-
півпролетаріату. А таке залучення могло було бути досягнено  лише при вирішенні національно-
го питання: відмови від ідеї диктатури російської культури [14].  

Відчуваючи критичне становище до  своєї влади, більшовики врешті запросили  партію 
боротьбистів до коаліції. В коаліційному уряді останні дістали декілька народних комісаріатів 
(наркоматів) – наркомат юстиції (Лебединець), наркомат фінансів (Литвиненко), Раду народного 
господарства (К. Тараненко). Панас Петрович Любченко став заступником наркома продовольс-
тва. 

Вже наприкінці 1919 – початку 1920 років  Панас Петрович Любченко був одним із най-
складніших публічних опонентів більшовиків, який міг заволодіти увагою та змінити думку навіть 
ворожої до нього аудиторії. Іван Майстренко у своїх мемуарах згадував події, пов'язані з Всеукра-
їнським з'їздом волосних виконкомів у 1919 році, так: «Особливо гостра полеміка на з’їзді була з 
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питань продовольчої політики. Нарком продовольства, вже підстаркуватий О.Шліхтер, гостро 
оборонявся від словесної критики свого заступника з наркомату 22-річного талановитого бороть-
биста Любченка... Не маючи аргументів проти ділової критики Любченка, Шліхтер розводив дема-
гогію...» [15, 55]. 

Панас Петрович Любченко непогано знав у 1917-1920 pp. більшовиків, їх верхівку  в 
Україні та особливості їхньої політики. Існують докази того, що до березня 1920 року він не 
тільки критично ставився до РКП(б) та її вождів, але й публічно висловлював свої погляди. Так, 
24 грудня 1919 року в газеті «Боротьба» (центральний орган УКП(б)) Любченко опублікував 
статтю  «Комуністична робота на Вкраїні». У цій статті автор аргументовано критикує як політи-
ку більшовиків в Україні, так і саму верхівку РКП(б) за швидку бюрократизацію апарату партії, 
появу соціальної нерівності між її «верхами» та «низами».  Панас Любченко вважав помилкою 
Комуністичної партії більшовиків, що вона  зразу підійшла до періоду масового  будівництва дер-
жави,   ігноруючи період повного захоплення влади. Тому незв’язаність з пролетарськими масами 
сказалася у всій повноті, «партія надбудови над масами, а не збудована з мас» не зуміла скоордину-
вати всіх сил країни, оцінити як прогресивних, так і агресивних чинників і справа соціалістичної 
революції в першій її постановці на Україні провалилася – зазначав Панас Петрович. «Демонстру-
вати гасла це ще не значить уміти їх перевести і прийняти точки української комуністичної партії, 
це не значить перетворитися в партію українських мас» – пише Панас Петрович. І вже в цій статті 
Любченко висловлює думку про  необхідність консолідації всіх сил, необхідності існування єдиної 
комуністичної партії, яка  мала б свій центр на Вкраїні та була б створена з місцевих сил, що  жили 
місцевим соком, та яка вчилася б і відпрацьовувалася б на ґрунті особливостей України.  

Особливо критикував Любченко РКП(б) за нехтування національного питання українців та 
неврахування патріотичних настроїв українського селянства − більшості населення республіки. 
Не менше, ніж більшовиків, критикував Панас Петрович і представників національно-
патріотичних сил, яких він вважав контрреволюціонерами і виразниками  інтересів української та 
закордонної буржуазії. Тоді, у грудні 1919 року, П.П.Любченко досить високо оцінював  політичні шан-
си та успіх партії боротьбистів, тому що ця партія мала певну популярність серед українського  селянства 
[16]. 

В жовтні-листопаді 1919 р. Червона армія Радянської Росії розпочала своє третє вторгнення в 
Україну. Вона  вела широкомасштабний наступ на українські землі, переслідуючи не тільки армії Дені-
кіна, але й усіх тих, хто йшов проти комуністичної влади. Більшість керівництва УКП-боротьбистів 
вважала, що за допомогою Червоної армії  в Україну повернеться радянська влада, а боротьбисти 
будуть визначною та єдиною комуністичною партією в республіці.  

Їхня впевненість  ґрунтувалась на тому, що на початку 1920 р. у лавах УКП-боротьбистів бу-
ло  біля 15 тисяч членів, а КП(б)У налічувала 11087 членів і 2439 кандидати у члени партії.  Крім 
того, боротьбисти наприкінці 1919 р. мали розгалужену мережу підпілля й озброєні військові заго-
ни, які самостійно звільнили від денікінців два десятка повітів у різних губерніях України [17, 170]. 

Молоді лідери УКП (боротьбистів) серед яких був і Панас Петрович Любченко стояли на по-
зиціях націонал-комунізму і не визнавали КП(б)У як українську політичну партію, об’єктивно вва-
жаючи її філією РКП(б). У зв’язку з цим Центральний комітет УКП-боротьбистів 28 серпня 1919 р. 
звернувся до Виконавчого комітету Комінтерну з меморандумом про визнання боротьбистів само-
стійною секцією Комінтерну й  керівною партією в Україні. 

В документі боротьбисти зазначали, що особливістю розвитку революції на Україні  є одно-
часне існування двох комуністичних центрів, – з одного боку, який базується головним чином на 
частині русифікованого міського індустріального пролетаріату, з іншого боку, того, що виріс із ря-
дів українського пролетаріату та полупролетаріату. Тому стійкість радянської влади на Україні не 
можлива без поєднання цих двох центрів. Тому необхідно здійснити організаційне підпорядкування 
обох комуністичних партій України єдиному вищому центру, яким може бути лише Виконавчий 
Комітет ІІІ Комуністичного Інтернаціоналу [18].  

Але вожді російського більшовизму і особисто В.І.Ленін не вважали можливим прийняття 
УКП-боротьбистів до Комінтерну. Ця партія не була їм підконтрольна і знаходила підтримку  в ча-
стині селянства та інтелігенції України. 

Виконавчий комітет III Інтернаціоналу під головуванням одного з більшовицьких вождів 
Г.О.Зінов'єва 5 лютого 1920 року, розглянувши питання про взаємовідносини між КП(б)У та боротьбис-
тами, підтримав більшовиків України. На цьому засіданні КП(б)У представляли Х.Г.Раковський та 
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Т.П.Сапронов, а від УКП(б) були присутні М.М.Полоз, В.М.Еллан-Блакитний, Л.Б.Ковалів.) В рі-
шенні зазначалося, що Виконавчий Комітет ІІІ Інтернаціоналу вважає, що істинно комуністичним 
елементам боротьбистів ніхто не заважає вступити до лав КП(б)У [19]. 

Це рішення Комінтерну призвело до ускладнення положення УКП-боротьбистів в умовах ши-
рокомасштабного наступу  Червоної армії радянської Росії на територію України. Лідери партії доб-
ре розуміли, що перехід до опозиції стосовно РКП(б) та КП(б)У відразу ж поставить питання про 
необхідність блокування з такими національно-патріотичними силами, які ґрунтувались навколо 
слабкої політичної еліти УНР проти більшовиків. Вони такого блокування не бажали. Така ситуація 
викликала глибоку кризу в середовищі боротьбистів. Швидко сформувалась серед них течія на чолі з 
О.Я.Шумським та В.М.Елланом-Блакитним, яка виступила за самоліквідацію УКП(б) і об'єднання з 
КП(б)У. Інша частина  партії була проти цього; П.П.Любченко, як і значна кількість боротьбистів, 
вагалися. Питання про подальшу долю партії повинна була вирішити  Всеукраїнська конференція 
боротьбистів [2, 22]. 

Свої критичні настрої щодо існування КП(б)У, як комуністичної партії України, П.П.Любченко  
публічно висловлював  17 лютого 1920 року. Тоді в газеті «Боротьба» Панас Петрович опублікував 
свою наступну статтю «До всепартійної конференції», у якій відстоював тезу, що тільки партія бороть-
бистів може об'єднати всі комуністичні сили в Україні, тому що вона орієнтована на вирішення націо-
нального питання. Він писав: «Третя хвиля революції поставила нашу партію в відмінне становище від 
раніше існуючого. Висунувши на порядок денний, як єдино життєздатні, наші формулювання в справі 
переводу революції комуністичного устрою на Україні, виявивши не шляхом диференціації політичної 
думки пролетаріату в бік боротьбизму, а шляхом розбіжності думки і розкладом лав партії, що цього 
часу стояла на чолі української революції, вона показала, що рано чи пізно Українська комуністична 
партія (боротьбистів) має об'єднати всі комуністичні угруповання, має стати єдиною провідницею про-
летарських мас України [20]. 

У березні 1920 року молодий, але вже загартований революціонер Панас Любченко,  закликав 
своїх однопартійців-боротьбистів ще і ще раз виважено поставитись до прийняття рішення про злиття 
з КП(б)У.  

Спочатку мова йшла про злиття, але дуже швидко В.Ленін і Х.Раковський зрозуміли, що такий 
підхід може призвести до поглинання боротьбистами субпартії більшовиків України. Тому було поста-
влено питання про самоліквідацію УКП(б).  

Переговори про самоліквідацію УКП-боротьбистів і механізм переходу її членів до КП(б)У 
йшли дуже складно. Вожді більшовизму застосували до боротьбистів тактику «батога» та «пряника». 
«Батогом» для боротьбистів стали заходи організаційного й ідеологічного тиску, що на той час активно 
використовувалися більшовиками стосовно боротьбистів, особливо після того як були ліквідовані їх 
озброєні з’єднання.  

Березень 1920 року –  останній місяць існування партії боротьбистів. Їхні керівники поступилися все-
бічному тиску та обіцянкам В.І. Леніна, И.В.Сталіна та Х.Г.Раковського. У керівників боротьбистів на-
вмисно формувалося враження, що вихідці з їхньої політичної партії будуть відігравати значну роль 
у КП(б)У й у керівництві УСРР. Ленін вирішив «приручити» керівну верхівку боротьбистів, запро-
понуванням Г.Ф.Гриньку, П.П.Любченку, О.Я.Шумському та іншим високих посад в партійно-
державному апараті УСРР в разі злиття обох комуністичних партій на умовах більшовиків. Цей за-
дум блискуче реалізував Х.Г.Раковський [21, 83]. 

На початок весни 1920 року майже вся територія України  була звільнена від денікінських 
військ. Однак процес переходу до мирного життя відбувався у вкрай тяжких умовах. Прийшли у 
занепад  головні галузі промисловості, транспорт. Знекровленим був робітничий клас.  Посилилися 
економічні позиції куркульства. Процвітала партизанщина, населенню дошкуляв бандитизм. В та-
ких умовах черговим завданням більшовиків України стало  визначення їх політичного курсу, ви-
роблення підходів до нагальних проблем життя (господарської, земельної, продовольчої, націона-
льної та ін.). Для цього і проводилася з 17 до 23 березня 1920 року ІУ конференція КП(б)У. 

Декількома днями раніше за початок роботи  ІУ конференції КП(б)У  14 березня 1920 року 
почала роботу Всеукраїнська конференція УКП(б), перша після об’єднання УПСР(к) та УСДР. Ос-
новним завданням  цієї конференції було вирішення  питання про об’єднання з Комуністичною 
партією (більшовиків) України.  П.П.Любченко, як видно із  матеріалів періодичної преси того часу 
(«Комуніст» від 20.03.1920 р. № 63), був один із сімох осіб,  обраних до складу президії конферен-
ції. Вже на наступний день на вечірньому засіданні він  головував  [22]. 
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Згідно з інформацією, яка надана  істориком Григорієм Костюком у своїй праці «Сталінізм в 
Україні» колишній член ЦК боротьбистів, а пізніше член ЦК КП(б)У й народний комісар  фінансів 
України М.Полоз говорив: «Діяльність нашої організації (боротьбистів) в середині партії визнача-
лася крилатим виразом, який розповсюджувався на боротьбистському з’їзді й користувався там ве-
ликою популярністю: «Ми зіллємося, розіллємося і заллєм більшовиків». А видатний боротьбист, 
пізніше ректор Київського університету С.Семко так визнавав позицію боротьбистської партії в ча-
си злиття з КП(б)У: «Саме в цей період основна маса боротьбистів й їхній ЦК прийняли рішення 
йти до КП(б)у, але йти, зберігаючи свої кадри, зберігаючи платформу з тим, щоб роботою всередині 
добитися того, що неможливо було зробити відкрито, тобто захопити владу в Україні в свої руки, 
зробити партію боротьбистів керівною партією України, вирвати Україну з рук більшовиків» [23, 
267]. 

На ІУ конференції КП(б)У було розглянуто і питання про ставлення до інших партій. Допові-
дач по ньому  Я.Яковлев (Епштейн) торкнувся історії еволюції головних українських партій доби 
революції – УСДРП і УПСР, нагадав про цілу низку розмежувань і розколів, зупинився спеціально 
на процесі «кристалізації комуністичної свідомості» у тих елементів, які оформилися останнім ча-
сом у окремі течії та організації – боротьбистів і незалежників – укапістів. Тих, хто твердо став на 
шлях підтримки соціалістичної революції, більшовики були готові широко відкрити двері для при-
ходу в КП(б)У, закликаючи водночас їх до рішучого розриву з тими, хто коливався, хто стояв на 
контрреволюційних позиціях і прагнув використати своїх учорашніх однопартійців з контрреволю-
ційною метою. 

Від обговорення доповіді делегати відмовилися. Проте з одного питання – стосунків з боро-
тьбистами – було заслухано інформацію Х.Раковського, який ознайомив присутніх з відповідними 
рішеннями  ЦК КП(б)У та результатами переговорів. Зокрема було схвалено рішення  прийняти 
боротьбистів. «Я не сумніваюсь у тому, – заявив Х.Раковський, що боротьбисти, увійшовши до на-
шої партії, поступово будуть асимільовані. Я не сумніваюсь, що в цілому наша партія виграє, якщо 
в неї ввіллються елементи, які добре знають українське село» [24, 161]. 

Ухвалена резолюція (лише один голос був проти, і 6 – утрималися – це була Волинська деле-
гація) затвердила угоду між Центральними Комітетами більшовиків та боротьбистів, передала  ЦК 
КП(б)У побажання щодо підстав входження боротьбистів у КП(б)У: ліквідація у найкоротший 
строк усіх керівних органів, закриття періодичних органів, відмова від антибільшовицьких кампа-
ній під час виборів до Рад, прийом здійснювати не колективно (цілими організаціями), а персональ-
но.  Після цього з вітальною промовою виступив один з лідерів УКП(б)  В.Блакитний (Еллан). При-
страсне слово-відповідь проголосив Х.Раковський, а В.Блакитного тут же запросили до президії 
конференції 

І вже 20 березня відбулося спільне засідання ІУ конференції КП(б)У і конференції УКП(б), 
делегати якої в повному складі (серед яких був і Панас Петрович Любченко) прийшли до більшови-
ків. Оскільки було ухвалено саморозпускати партію боротьбистів, тих хто прийшов, іменували вже 
«колишніми боротьбистами». А Блакитного, Шумського, Полоза, Любченка, Тримського, Панкова і 
Лазарського запросили до президії конференції КП(б)У. 

ІУ конференція КП(б)У надала право 18 представникам колишніх боротьбистів брати участь 
у  роботі форуму комуністів України з ухвальним голосом. Таке право отримав і П.П.Любченко.  
Був також обумовлений порядок індивідуального прийому частини боротьбистів до КП(Б)У [24, 
14]. 

І вже 24 березня в Постанові ЦК партії боротьбистів йшлося про ліквідацію партії. В ній зазнача-
лося, що 20 березня 1920 року Всепартійна конференція одноголосно затвердила  заходи Центрального 
Комітету щодо об’єднання всіх комуністичних сил України шляхом організованого вступу Української 
комуністичної партії (боротьбистів) в ряди Комуністичної партії більшовиків України, опублікувавши її 
зміст у більшовицькій  («Комуніст» за 27.03.1920 р. № 69) та боротьбистській пресі. Підпису 
П.П.Любченка серед тих, хто від ЦК УКП(б) затвердив цю постанову, не було, бо він не був членом 
ЦК [25]. 

Вагання П.П.Любченка в ті березневі дні 1920 року були добре відомі керівництву УКП(б). На-
полегливо переконували його в необхідності об'єднання з КП(б)У заради продовження боротьби з 
контрреволюцією, до якої вони зараховували всіх прихильників національно-патріотичного 
табору. Нарешті Панас Любченко погодився з пропозицією О.Я.Шумського та В.М.Блакитного 
щодо об'єднання. І  відразу ж отримав свою частину «пряника» від керівництва КП(б)У.  
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25 березня  1920 року   Тимчасове  бюро ЦК КП(б)У   затвердило   постанову «Про ліквіда-
цію партії боротьбистів». Згідно з нею було вирішено створити в губкомах КП(б)У трійки (по два 
більшовики та одному боротьбисту) для організації індивідуального прийняття колишніх бороть-
бистів до більшовицької партії. П.П.Любченка  включили до складу Київського губкому субпа-
ртії більшовиків України [26]. А партійний стаж у лавах Комуністичної партії більшовиків 
України  Панасу Петровичу Любченку  зараховувався з березня 1918 року тобто з моменту 
його вступу до лав УКП-боротьбистів [7]. 

На ІХ з’їзді РКП(б) В.І.Ленін так оцінив тактику більшовиків щодо партії боротьбистів:            
«… всі кращі елементи боротьбистів увійшли тепер у нашу партію. Ми цю партію перереєстрували 
і замість повстання боротьбистів, яке було неминуче, ми одержали те, що  все краще, що було серед 
боротьбистів, увійшло в нашу партію під нашим контролем, з нашого визнання, а решта зникли з 
політичної сцени. Ця перемога варта кількох добрих битв» [24, 16].      

У 1927 році, коли на з'їзді КП(б)У постало питання про обрання П.П.Любченка до скла-
ду Центрального комітету партії, йому нагадали про його вагання в березні 1920 року. Панас Пет-
рович назвав все це вигадками О.Я.Шумського та Г.Ф.Гринька. Його підтримав керівник 
КП(б)У Л.М.Каганович, і до серпня 1937 року це питання більше не порушувалось. А в серпні 
1937 року на пленумі ЦК КП(б)У, який за дорученням Сталіна розглядав справу Любченка, той 
відповів на це ж питання таким чином: «23-летний юнец   выбрал партию Ленина и активно 
боролся за ее решения... Я же эту Советскую Украину вместе с большевистской партией выстра-
дал, за нее, товарищи, боролся. Я был и остаюсь верным сыном ленинской партии, я никогда ей 
не изменял» [3, 71].      

Молодий Панас Любченко не належав до когорти теоретиків націонал-комунізму в Укра-
їні. Його не можна поставити на один рівень з такими революційнерами-націонал-комуністами, як 
В.М.Шахрай, Г.Ф.Лапчинський, А.А.Річицький. Панас Петрович Любченко належав до тієї час-
тини політичних діячів в Україні, які брали безпосередню участь у революційних подіях, були ор-
ганізаторами осередків УКП(б), ризикували своїм життям заради своїх партійних та особистих 
ідеалів і прагнень. Його статус у партійній ієрархії УКП-боротьбистів не дозволяв йому стати чле-
ном Центрального комітету цієї партії в 1918-1920 pp., хоча його прізвище та діяльність добре зна-
ли і його однопартійці, і його вороги. 

У 20-30-ті роки націонал-комунізм Панаса Петровича Любченка як і  багатьох з колиш-
ніх боротьбистів  трансформувався у патріотизм справжнього українця, який намагався  сумі-
стити практику більшовизму зі своєю любов`ю до України. 
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SUMMARY 
The article devotes Panas Peter Lyubchenko (1897–1937) who is one of the most enigmatic and 

the most influential representatives of party-soviet elite in 20-30 years of the last century. He is a 
man which for short, but   bright life attained the high echelons of political power:  at the 
beginning of the political career he was the member of Central Rada, later he became the head of 
the government of UKRAINE (1934-1937.  In the text author dedicates to a question of evolution of   
views of   P.P.Lubchenko from ideological principles of Party of struggle (national-communism) to 
support of communist ideology because these changes had influence on his   political activities work.  

 

О.М.  ПРИЙМАК  
 

СОЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКОЇ СЕЛЯНСЬКОЇ ОБЩИНИ 
 

Дослідження соціального аспекту трансформації сучасного українського суспільства є одним 
з головних завдань гуманітарних наук. Ця сфера стала об’єктом чисельного комплексу робіт фахів-
ців з теорії соціального управління, політичної та економічної соціології, загальної соціологічної 
теорії тощо. Разом з цим, розуміння проблем сьогодення не можливе без детального розкриття сут-
ності та змісту передніх етапів розвитку соціальної сфери нашого соціуму. Саме тому в межах му-
льтипарадигмального суспільствознавчого простору все більшої ваги набувають такі галузі як соці-
альна історія та історична соціологія.  

Пошук законів та закономірностей соціального розвитку, виокремлення та характеристика 
етапів еволюції соціальної структури і стратифікації суспільства, дослідження історичних форм са-
моорганізації останнього, аналіз інституціональних засад співіснування й взаємодії спільнот, класів, 
станів виступають науковими завданнями соціальної історії. Серед них особливої уваги заслуговує 
аналіз рівня самоуправлінської активності історичних соціальних спільностей, що, в свою чергу, 
дозволяє розкрити питання розвитку громадянського суспільства як в цілому, так і на прикладі 
окремої держави – України.  

Висвітлення соціальної історії південноукраїнського селянства доби розвитку ринкових від-
носин не можливе без дослідження однієї з головних форм його самоорганізації – сільської общини. 
У попередніх роботах ми вже торкалися питання співвідношення общинної та приватної форм се-
лянського господарювання, особливостей самоорганізації сільської громади степової України. Вва-
жаємо, в цьому контексті, логічним розкриття функціонального аспекту її життєдіяльності.  

Мета статті полягає у розкритті сутності соціальних функцій південноукраїнської общини 
останньої чверті ХІХ – початку ХХ століття.  

Слід також зауважити, що досліджувана в цій статті проблема не отримала достатньої уваги з 
боку науковців. Інформація про південноукраїнську общину, що міститься в історичній та соціоло-
гічній літературі, є поверховою. Серед дореволюційних видань, в цьому контексті слід виділити дві 
роботи: І.В. Мозжухіна та А.А. Ізмайлова. «Південний степовий регіон, – визначив перший дослід-
ник, – тобто губернії Таврійська, Катеринославська та Херсонська мають високі покажчики закріп-
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лення надільної землі, що пов’язано зі слабкістю общинних традицій» [12,4]. У змісті роботи друго-
го автора знаходимо ще й такі рядки: «…регіон позитивно відрізняється від інших ще й тим, що 
общини на його території мають значні капітали та не визначаються наявністю усталених традицій» 
[6,7]. 

Аналогічні положення можна зустріти й у змісті монографій радянських істориків. В той час 
серед науковців закріпилася думка, висловлена С.М. Дубровським: «Хоча покажчики виходу з об-
щини на Півдні України й були найвищими в роки реформи, вона не була остаточно знищена. Об-
щина в регіоні зачаїлася, завмерла» [1, 167]. 

У певній мірі ситуація змінилася із виходом у світ в 1992 році класичної монографії П.Н. Зи-
рянова. Вперше в історіографії автор акцентував увагу читача не на проблемах реформування агра-
рних відносин,, а на процесах в сільській общині, що відбувалися внаслідок реалізації реформи 
П.А. Столипіна. Разом з цим, так як об’єктом дослідження П.Н. Зирянова була община Європейсь-
кої частини Росії, стан її південноукраїнського різновиду отримав незначної уваги. Науковець від-
значив лише те, що на території Південних губерній община була слабкою і не мала глибинних 
традицій існування та стійкої кланової структури як в Росії [5, 216]. Інший науковець, професор 
А.І.Карагодін, також відзначав, що на Півдні України на початку ХХ століття у класичному вигляді 
община збереглася лише в поселеннях колишніх державних селян [8, 96].  

Тобто питання про інституціоналізація південноукраїнської общини є на сьогодні майже не 
розкритим.  

Община являла собою сусідську організацію дрібних безпосередніх виробників. Вона була 
одночасно економічним об’єднанням та найнижчою адміністративною одиницею, що дає можли-
вість характеризувати її як соціальний інститут та соціальну спільність. Такий підхід, що кристалі-
зується в межах наукової парадигми соціальної історії й історичної соціології, дозволяє охарактери-
зувати функції південноукраїнської селянської общини. Останні, безумовно, мають соціальний ха-
рактер та простежуються не лише в межах соціального простору досліджуваного організму, а й в 
системі взаємодії його із суспільним та природнім оточенням. 

Відтак, до комплексу головних соціальних функцій селянської общини Півдня України вхо-
дять адміністративно-регуляторна, соціально-управлінська, господарська, фінансово-податна, пра-
вотворча, судова, представницька, соціального призріння, соціалізуюча та релігійна. 

Як адміністративна одиниця община виконувала фіскальну, регуляторну та соціально-
управлінську функції. Основними органами її управління були сход, в який входили мешканці по-
селення та адміністрація, що складалася зі старости, соцького та десятників. На сході вирішувалися 
питання про переділ землі, розподіл повинностей та складання клопотань до вищих інстанцій. Ре-
гулювання внутрішньообщинних відносин відбувалося на засадах накопиченого досвіду, що за-
йшов відображення у звичаєвому праві. У таких умовах окремий селянин-общинник не мав права 
вільно розпоряджатися наділом. Продаж, заклад під заставу, здача в оренду чи передання у спад-
щину останнього не могли бути виконанні селянином без дозволу мирського сходу. 

Разом з цим, існування інституту земських начальників створило умови для втручання адмі-
ністрації у внутрішньообщинні справи. Невеликий термін існування та відсутність кланової струк-
тури в общинах Півдня України дозволило земським начальникам досить сильно впливати на рі-
шення сходу. Це явище стало особливо помітним на початку ХХ століття , коли кінцеве рішення 
про питання надання чи розверстання наділу приймалося тільки з приїздом волосної чи повітової 
адміністрації. Общинна форма господарювання на Півдні України існувала тільки в поселення ко-
лишніх поміщицьких та державних селян. Середній розмір наділу представників цих категорій був 
у регіоні недостатнім для ведення самостійного господарства. Тому община виступала як інститут 
захисту селян, як засіб колективного виживання в умовах малоземелля. Цій меті було підпорядко-
вано значну кількість соціальних функцій общини.  

Серед останніх соціально-господарській функції належала найважливіша роль. Змінення еко-
номічних умов життя, ріст малоземелля, збільшення цін на землю, зростання соціальної диференці-
ації селянства, знайшло значне відображення на господарській діяльності общини. Характер цього 
відображення залежав від землеробської чи промислової орієнтації общини. В тих повітах півден-
ноукраїнських губерній, де селяни отримували головний прибуток від сільського господарства, со-
ціальна значущість общинної форми власності на землю, яка гарантувала всім хоча б який-небудь 
прожитковий мінімум, суттєво зросла. Але в Катеринославському, Маріупольському, та деяких ін-
ших повітах для селян, які отримували головний прибуток не від сільськогосподарських промислів, 
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обтяжена викупними платежами общинна земля перетворювалася на тягар і викликала меншої ува-
ги.  

На Півдні України в сільських общинах використовувалося декілька систем розподілу наді-
льної землі. Але, в будь-якому випадку, зрівняльний характер наділення землею був одним із голо-
вних принципів реалізації соціально-господарської функції селянської громади. Головним чином, 
розподіл наділів відбувався двома засобами – за ревізькими душами, тобто за кількістю представ-
ників чоловічої статі, зареєстрованій останньою десятою ревізією 1856 року, і за наявними душами 
чоловічої статі, тобто за кількістю приписаних в общині на момент ревізії [8, 118]. 

Наприкінці ХІХ – початку ХХ століть у поселеннях колишніх поміщицьких селян Півдня 
України розкладка наділів проходила за ревізькими душами. У зв’язку із зростанням малоземелля 
та наближенням остаточної виплати викупних платежів, община намагалася обмежувати кількість 
повноправних своїх членів. При цьому, внаслідок того, що на мирських сходах домінували старо-
жили, наділи першочергово надавалися представникам їх родин. У такий засіб реалізувалося ба-
жання селян зберегти розмір наділу 1856 року. Община, таким чином, не брала на себе відповідаль-
ність за забезпечення землею новонароджених або новоприбулих чоловіків. Крім того, право на 
отримання надільної землі втрачали позашлюбні діти, приймаки, особи, які перейшли в інші соціа-
льні стани, а також ті селяни-общинники, які працювали на промислових підприємствах, шахтах 
приватних або державних установах у містах. Так, наприклад, у 1878 році «миром» з Мордвинівки 
Бердянського повіту було відмовлено навіть сільському старості у проханні надати синові общин-
ний наділ [21, 2]. 

У більшості поселень колишніх державних селян регіону середній розмір наділу за реформою 
1861 року був у 1,5-2 рази вищим, ніж у колишніх поміщицьких. Розподіл земель у представників 
цієї категорії проходив за наявними душами. Внаслідок такої демократичної розкладки наділ коли-
шніх державних селян зменшився протягом другої половини ХІХ – початку ХХ століття на 36, 7% 
[15, 34]. Тому на Півдні України напередодні Столипінської реформи в деяких общинах колишніх 
державних селян була введена змінена наявно-ревізька розкладка. 

В Олександрівському повіті перехід до наявно-ревізької розкладки відбувся у 1902 році у селі 
Санжарівці. Протягом другої половини ХІХ століття розмір наділу в цьому селі зменшився з 8 до 3 
десятин. Тому на сході було вирішено провести переділ з наданням старожилам по 5 десятин на 
душу, а новонародженим та новоприбулим – по 3 десятини [10, 27]. Тобто, виникнення змішаної 
системи розкладки наділів було пов’язано з економічними інтересами першопоселенців.  

Переділ наділів був другим принципом в реалізації соціально-господарської функцією общи-
ни. При цьому часткові або повні переділи земель у другій половині ХІХ – початку ХХ століть від-
бувалися на Півдні України виключно в общинах колишніх державних селян [17, 321]. На території 
Бердянського, Херсонського, Катеринославського, Дніпровського повітів майже всі общини коли-
шніх поміщицьких селян були безпередільними [18, 67]. В Олександрівському повіті в поселеннях 
селян цієї категорії переділи відбувалися у виняткових випадках – з причин переселення або смерті 
однообщинників. Але у 98% прикладів вони мали частковий характер [3, 51]. Взагалі, на 1905 рік на 
Півдні України у безпередільному общинному володінні знаходилося 1356800 десятин, що склада-
ло 21% від усієї надільної землі. В той же час по Росії ця частка складала 12,7% [19, 65].  

Принцип зрівняльної справедливості був закладений общиною і в систему черезсмужжя. Ме-
та останньої полягала у наданні окремим селянам однакової кількості різноякісної землі. На почат-
ку ХХ століття черезсмужжя на Півдні України існувало як в общинах колишніх державних, так і в 
общинах колишніх поміщицьких селян. На початку ХХ століття внаслідок зростання кількості на-
селення, переділів і дрібнення наділів черезсмужжя, особливо в поселеннях колишніх державних 
селян перетворилося в регіоні у багатомужжя. За даними обстеження селян 1913 року, основна маса 
селян Бердянського повіту мала у наділі від 5 до 13 смуг, а близько 4% господарств складалося з 
41-60 смуг [4, 38]. 

Недоліком общинного землеволодіння, особливо в селах колишніх державних селян, було да-
льноземелля. Середня відстань від поселення до надільної межі На Півдні України наприкінці ХІХ 
століття дорівнювало 6,5 верстам. В Олександрівському та Катеринославському повітах цей показ-
ник сягав 6,2 версти, у Херсонському – 8,6. В материкових повітах Таврійської губернії – 7,5 верст. 
В окремих селах він був набагато вищим. Дальноземелля у селі Павлівці Мелітопольського повіту 
дорівнювало 18 верстам, а у Білозірці – 22 [3, 62]. Ці чинники спонукали південноукраїнське селян-
ство створювати хутори-виселки, ще у 80-х роках ХІХ століття. 
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Крім того, внаслідок порівняно пізнього заселення та господарського освоєння в селянських 
общинах Півдня України склалася стійка традиція екстенсивного господарювання. Мінеральні та 
органічні добрива для підвищення якості землі майже не використовувалися. Трипільна система у 
1910 році існувала в регіоні лише у 38% общин. В інших 62% селяни застосовували переліг. В умо-
вах низького рівня агрокультури проблема «оскудіння» общинних земель та зниження врожаїв була 
в регіоні на початку ХХ століття дуже гострою [5, 159].  

Разом з цим, в тих повітах південноукраїнських губерній, де простежувалося зростання агро-
культури мирський схід вводив норму соціального контролю за якістю обробки землі. Так, з прото-
колів сільських сходів, деяких общин Олександрівського та Мелітопольського повітів видно, що на 
таких недбалих господарів «мир» намагався спочатку вплинути психологічно, а потім міг тимчасо-
во передати наділ на користь більш хазяйновитих селян. [17, 104] Крім того, достатньо високого 
рівня інституціалізації отримав звичай надання грошової компенсації попередньому користувачу 
земельного наділу, якщо останній мав більш високі покажчики якості ґрунту. Осторога втрати ви-
сокоякісного земельного наділу, з одного боку, та виникнення певного соціального спротиву тенде-
нції дроблення земельних ділянок з іншого, стали головними причинами чисельних переходів се-
лянських общин Півдня України до безпередільної й, навіть, подвірної форми землекористування. 
У великих селищах колишніх державних селян широкого розповсюдження набула технологія част-
кових переділів. Такій практиці сприяла й політика держави одним з кроків якої було підписання 
закону 1893 року про встановлення мінімального терміну між загальним та частковим переділами 
надільної землі не менше ніж 12 років [11, 469]. 

Таким чином, наприкінці ХІХ століття південноукраїнська община не була спроможною ви-
конувати завдання, допомагати колективному виживанню селянства. Обмеженість прав на розпоря-
дження наділами, зрівняльний характер їх розподілу, переділи, малоземелля, багатомужжя та низь-
кий рівень обробки ґрунту привели общину до тієї межі, за якою існування її окремих членів за ра-
хунок землеробства було неможливим. Але у класичному вигляді община на Півдні України збере-
глася лише у колишніх державних селян. Головні її функції, внаслідок бажання старожилів зберег-
ти власне господарство хоча б у натуральному вигляді в поселеннях колишніх поміщицьких селян 
було втрачені. Тобто, деякі принципи соціально-господарської функції сільської общини степової 
України були втрачені внаслідок капіталізації аграрного сектору.  

Разом з цим слід додати, що соціально-економічною основою общини було індивідуальне се-
лянське господарство. Якщо наприкінці ХІХ століття економічні потреби общинників у нечорнозе-
мній смузі Російської імперії, Лівобережжя і Правобережжя України задовольнялися шляхом зрів-
няльного розподілу наділів, введенням багатопілля та застосування добрив, то на Півдні їх задово-
лення відбувалося шляхом індивідуалізації господарств. Сам термін «община» використовувався в 
регіоні лише в офіційній документації. Селяни ж застосовували замість нього визначення «грома-
да», а общинний наділ називали «душовим» або «дворовим» [17, 47]. 

Тісно пов’язаною із соціально-господарською була фінансово-податна функція селянської 
общини. Протягом 1860-70-х рр. в губерніях європейської частини Російської імперії було встанов-
лено декілька соціальних технологій її реалізації – розподіл податків між окремими общинниками 
відбувався за критеріями обсягу загального прибутку господарства, кількістю худоби, від прибутку 
з промислу та розміру площі наділу. В умовах зростаючої капіталізації селянських господарств в 
общинах степової України найбільш розповсюдженим були перший та четвертий варіанти – земля 
надільна, орендована, купована товариством була головним ресурсом для товарного зернового гос-
подарства. Розверстання податків та громадських повинностей відбувалося паралельно із переділом 
общинних ґрунтів, після чого «мир» визначав пропорцію у співвідношенні розміру земельної діля-
нки та податного навантаження на господарство чи ревізьку душу. В цьому контексті в общинах 
Півдня України можна відстежити дві цікаві тенденції По-перше, у більшості громад колишніх 
державних селян окремі общинники, з дозволу «миру», використовували технологію внутрішньо-
надільного обміну, що дозволяло звести власні та орендовані полоси в окрему ділянку для подаль-
шого більш зручного господарювання. [8, 194]. По-друге, заможні селяни та середняки в колишніх 
поміщицьких селах намагалися отримати наділи на межі общинної землі. Цей факт дозволяв 
об’єднувати власні ділянки з орендованими, за межею, банківськими чи приватновласницькими. 
[10, 14]. Такі випадки являли собою природно-господарчі прототипи відрубної системи. А община 
за таких умов стежила лише за своєчасністю сплати податків чи виконання громадських обов’язків.  
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Слід зазначити, що характерний для російської общини принцип «кругової поруки» при роз-
поділі податків отримав на Півдні України ознак штучності. Протягом 60-90-х років ХІХ століття 
кількість прикладів тимчасового звільнення від виплат або перенесення терміну їх надання для се-
лян, які потрапили у складну життєву ситуацію поступово зменшується. Заможні селяни відмовля-
лися від участі сплати общинного боргу, що виник через бідноту; середняки намагалися не показу-
вати реальний рівень прибутків отриманих поза межами села. Тобто, наприкінці ХІХ – на початку 
ХХ століття в селянській общині півдня України, що поступово стає суб’єктом аграрних ринкових 
відносин, ми простежуємо трансформацію поняття «справедливість». При реалізації фінансово-
податної функції воно вже синонімізується не з «зрівненністю», а з «рівністю». Як і в господарській 
сфері, тут чітко простежується потяг до індивідуалізації.  

Не зважаючи на суттєві зміни у сутності охарактеризованих вищих функцій соціальне при-
зріння у південноукраїнській общині зберігало стійкі узвичаєнні форми. Головними напрямками 
реалізації цієї соціальної функції наприкінці ХІХ століття були почергове кормління та догляд зу-
божілих односельців, закріплення одного з нужденних за одним із общинних господарств в обмін 
на надання пільги, надання милостині. Зупинимося на характеристиці кожної з них. 

Почергове – поденне або потижневе – кормління зубожілих, літніх односельців або сиріт бу-
ло звичаєвою нормою не лише в общині південноукраїнських селян. Призріння громади за сирота-
ми полягало в тому, що мир визначав чергу згідно з якою останні почергово переходили від однієї 
родини до іншої. Кожен господар повинен був піклуватися про таку дитину, кормити, одягати, фо-
рмувати у неї навички господарювання. Термін перебування сироти визначався, як правило, кількі-
стю дітей у тимчасовій прийомній родині [2, 274]. У тому випадку якщо дитині у спадок залишало-
ся певне майно, то на зібранні общини обирали опікуна. По досягненню повноліття такі юнаки ма-
ли право на отримання від громади земельний наділ, а дівчата придане. [9, 26]. За інформацією від 
земських ревізорів приписання нужденних на постійне кормління до одного із членів громади від-
бувалося в обмін на звільнення від певного податку, грошову компенсацію, тимчасове збільшення 
земельного наділу. [13, 209]. Цікавим був той факт, що у великих або складних общинах, при сіль-
ській церкві був «сирітський наділ», урожай з якого розподілявся по родинах кормильців [13, 228].  

Втім, у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття в Україні чітко простежувалася тенде-
нція переходу від відкритої до закритої системи соціального призріння та допомоги. Земські, марі-
їнські, філантропічні та інші відомчі установи, до функцій яких входив соціальний догляд, посту-
пово розповсюджували свій вплив не лише у містах, а й сільській місцевості. На початку ХХ сто-
ліття вони втратили характер станової опіки й приймали до лав вихованців й вихідців із села. Інсти-
туціоналізація сфери соціального догляду, провідне місце в якій відігравала держава, співпадала із 
раціоналізацією свідомості тих груп південноукраїнських общинників, що були втягнуті в сферу 
товарних ринкових відносин. Тому реалізація функції соціального призріння в общині була тісно 
пов’язана або з прагматичними інтересами окремих господарів, або ситуативними проявами атрак-
тивності.  

Південноукраїнська община, як і загальноукраїнський чи російський її прототипи, виконувала 
функцію соціалізації. На неї було покладено завдання контролю, координації та оптимізації повно-
цінного входження індивіду у соціум. В умовах традиційного суспільства громада, поряд з роди-
ною, виступали агентами первинної соціалізації – формувала та закріплювала у індивіда знання про 
соціальні норми, цінності, звичаї, традиції, вірування, принципи характерні для селянства. Разом з 
цим, сільська община Півдня України з середини 70-х років ХІХ століття починає виступати доста-
тньо активним суб’єктом аграрних ринкових відносин. Крім того, до соціального простору цієї те-
риторіальної спільноти починають інтенсивно входити інородні елементи – співробітники земських 
шкіл, бібліотек, фельдшерських пунктів, освітніх клубів тощо [5, 334]. Трансформація інституціо-
нальних засад общини відбувалася також під впливом селян-відходників, які втратили господарсь-
кий, але зберегли родинний та соціальний зв'язок з селом, й підчас тимчасових повернень приноси-
ли до нього елементи міської культури та образу життя [21, 15]. На початку ХХ століття визначені 
чинники набули для південноукраїнського селянина узвичаєних форм. Тому, поступово, сільська 
громада в регіоні змінює свій статус від агента первинної до агента вторинної соціалізації. По від-
ношенню до окремого індивіда вона стала одним із багатьох суб’єктів, які пропонували до сприй-
няття норми та цінності суспільного життя та соціальної поведінки. 

В досліджуваний період у статусі та сутності соціально-релігійної функції південноукраїнсь-
кої общини змін не спостерігалося. До складу останньої традиційно входили такі напрямки як орга-
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нізація та проведення релігійних свят й календарних землеробських обрядів, піклування про стан 
церкви, приходу, цвинтаря. Як і у попередню добу збереження позитивної репутації селянина було 
пов’язане з постійним відвіданням церкви, акуратністю виконань всіх релігійних обрядів, контро-
лером чого виступав «мир». Як зазначає сучасний дослідник Б.М. Миронов, бажання вважатися до-
брим християнином було таким великим, що з кінця ХVІІІ ст. й до 1914 року на Великдень до цер-
кви на сповідання приходило 85-90% православного населення від 7 років [11, 473]. 

Репрезентативна, або представницька функція південноукраїнської селянської общини також 
мала стійкі високоінституціоналізовані норми. На початку ХХ століття «мир», у більшості випад-
ків, виступав обов’язковим посередником у контактах між окремим селянином та чиновником 
представником банківської установи, крупним землевласником. По відношенню до суб’єкта чи по-
лісуб’єкта із зовнішнього середовища, який виявляв будь-які ознаки ворожості, громада поставала 
не як асоціація індивідів, а як монолітний, згуртований соціальний організм. Навіть за умов високо-
го рівня капіталізації аграрного сектору Півдня України, з притаманним йому духом індивідуаліз-
му, селянська община у 1906-1917 рр. чинила суттєвий корпоративний опір політиці приватизації 
надільної землі, землевпорядкуванню та виходу з її складу окремих селян [18, 86-91]. Втім індиві-
дуалізація господарювання, розвиток відходництва, зростання соціальної диференціації, що стали 
помітними в общині регіону після 1861 року та інтенсифікувалися столипінською аграрною рефор-
мою, слід розцінювати як прояви стійкої тенденції формування транзитарної селянської спільності, 
роль репрезентативної функції в якій поступово зменшувалася. 

Таким чином, селянська община займала важливе місце у соціально-просторовій організації 
життя сільського населення України та Росії. Разом з цим, внаслідок того, що процес заселення та 
господарського освоєння південноукраїнських губерній проходив значно пізніше, ніж на іншій те-
риторії країни, община в них не набула класичних рис. Вона не мала багатовікових традицій та 
стійкої кланової структури. Не дивлячись на той факт, що південноукраїнська селянська община в 
останню чверть ХІХ – на початку ХХ століття стала активним полісуб’єктом товарних ринкових 
відносин, в ній зберігалися класичні соціальні функції – адміністративно-регуляторна, правотворча, 
судова, соціально-управлінська, соціального призріння, господарська, фінансово-податна, репрезе-
нтативна, соціалізуюча та релігійна. Але останні не мали ознак консервативності й органічно змі-
нювалися пристосовуючись до реалій життя.  

Матеріали статті можуть бути використані при викладенні таких дисциплін як теорія управ-
ління соціальними процесами, історія соціальної роботи, історичне краєзнавство тощо. Подальша 
розробка теми відбудеться в контексті дослідження соціальної історії Півдня України кінця ХІХ – 
початку ХХ століття.  
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SUMMARY 

This article say about peasants common in South of Ukraine in the finish ХІХ – beginning ХХ 
centuries. It includes analyze of organization of the use of lend in the village of the South of Ukraine end 
open question about it social function. For example representation, administration, religion, socialization, 
social help, social-economical function. 

Є.П. НАЗАРОВА 
 

ПАРТІЙНІ СОЮЗИ ПІД ЧАС ВИБОРІВ ДО ДЕРЖАВНИХ ДУМ  
РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (НА МАТЕРІАЛАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ) 

 

Конституційна реформа поставила перед сучасними учасниками політичних процесів в Укра-
їні необхідність вивчення, запозичення досвіду формування і діяльності партійних союзів в інших 
країнах. Українська історія початку ХХ ст. також містить у собі багато корисного для вивчення до-
свіду створення партійних союзів.  

Проблема партійних союзів в Україні на початку ХХ ст. розглядалася в дослідженнях, при-
свячених історії політичних партій і партійної системи Російської імперії. Дослідження проблеми 
партійних союзів розпочалося уже на початку ХХ ст. Так, у третьому томі видання «Общественные 
движения в России в начале ХХ века» проаналізовано діяльність основних загальноімперських і 
національних партій у Російській імперії на початку ХХ ст. Поряд із питаннями ідеології, структури 
конкретних політичних партій автори даного дослідження звертають увагу і на участь цих партій  у 
виборчих і думських блоках у 1906–1912 рр. Серед сучасних комплексних досліджень діяльності 
партій в Україні, у яких порушується питання партійних союзів на початку ХХ ст., варто відзначити 
роботи українських дослідників О. Голобуцького і В. Кулика «Український політичний рух на Над-
дніпрянщині кінця ХІХ – початку ХХ століття» [2] й А. Павка «Політичні партії і організації в 
Україні: наприкінці ХІХ – початок ХХ століття. Зародження, еволюція, діяльність, історична доля» 
[3]. Процес утворення і діяльності виборчих блоків у Таврійській губернії висвітлено в досліджен-
нях В. Корольова [4, 5].  

Роботи В. Шелохаєва [6-8] і Л. Донченко [9] торкаються питання участі ліберальних партій у 
виборчих союзах. І. Омельянчук [10] і С. Степанов [11, 12] звертають увагу на участь чорносотен-
них організацій у партійних союзах під час виборів до Державних Дум Російської імперії. Проблема 
участі російських лівих партій у виборчих блоках порушувалася в дослідженні Л. Степанова і 
Д. Яроша [13].  

Однак поза увагою дослідників фактично залишаються особливості складання виборчих бло-
ків на початку ХХ ст. у південноукраїнському регіоні. Метою нашої статті є охарактеризувати осо-
бливості партійних союзів, що склалися під час виборів до Державних Дум Російської імперії в пів-
денноукраїнському регіоні. 

Союзи партій є дуже різними за своїми формами і ступенями. Французький політолог 
М. Дюверже пропонує розрізняти виборчі, парламентські і урядові партійні союзи. Перші створю-
ються на рівні кандидатів, другі – на рівні депутатів, треті – на рівні міністрів. І ті, і інші можуть 
співпадати або існувати самостійно [14, с. 387]. В нашій статі ми досліджуємо саме виборчі союзи в 
1905–1912 рр. у південноукраїнському регіоні. 

1905 року в умовах демократичної революції політичні партії Російської імперії набули пев-
ної змоги для своєї легалізації та діяльності в Державній Думі. Вибори до цього представницького 
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органу відбувалися в кілька етапів за чотирма куріями. Поєднання цензового і станового принципів, 
що були покладені в основу виборчої системи Російської імперії, фактично залишали політичні 
партії поза виборчим процесом. Передвиборча агітація як така була заборонена: дозволялося лише 
проведення зборів для «попереднього обговорення» кандидатів [9, с. 165]. За таких умовах ство-
рення партійних союзів могло відбуватися у вигляді створення спільного списку бажаних для конк-
ретних партій виборщиків на перших етапах виборів чи у вигляді висування спільного кандидата в 
депутати Думи і взаємного зняття своїх кандидатів на користь останнього. 

Серед українських партій на Півдні України особливою активністю під час виборів відзначи-
лися представники УДРП. Українські соціалістичні партії в південноукраїнському регіоні, як і по 
всій Російській імперії, не брали участі у виборчих перегонах. Варто зазначити, що українські лібе-
рали співпрацювали в регіоні зі своїми російськими колегами. Так, в Одесі та Катеринославі під час 
виборів до ІІ Думи УДРП уклала виборчий союз із партією кадетів.  

У Катеринославі представники УДРП та к.-д. організації уклали союз, що базувався на ви-
знанні вимог федералізації Росії та автономії України. Ця угода дозволила провести українського 
поступового представника до І Думи [2, с. 47]. Цим депутатом став український ліберал 
М. Михайличенко [9, с. 180]. 

Представники одеської громади УДРП також активно включилися у хід виборчих перегонів, 
агітуючи на користь виборчого списку партії кадетів. На передвиборних зборах в Одесі члени 
УДРП обговорювали «українське питання». Так, у листопаді 1905 р. на одному із зібрань виборців 
І. Пилипинський говорив про необхідність викладання українською мовою в початковій школі, а 
І. Луценко роз’яснював присутнім незрозумілі терміни виборчого законодавства українською мо-
вою [15].  

Співпраця одеської громади УДРП з місцевим комітетом партії кадетів значною мірою відби-
лася на поглядах останніх щодо вирішення національного питання. У грудні 1905 р. відомий одесь-
кий кадет Євген Щепкін в програмовій статті першого випуску місцевої кадетської газети «За Сво-
боду» наголошував на необхідності запровадження територіальних і національних автономій в Ро-
сійські імперії: «Не лише весь народ, а й окремі його частини, місцеві і національні групи повинні 
також мати право самовизначення. Губернські земства отримують тоді можливість вступати в тим-
часові і постійні союзи між собою. З таких союзів губерній і навіть повітів, дивлячись на склад на-
селення, будуть поступово виростати автономні області зі своїми обласними представницькими зі-
браннями заради місцевого законодавства. Так утвердиться автономний лад з сеймом в Царстві 
Польським, лише так може народитися «автономна Україна» з «радою» у Києві» [16, с. 1]. 

Окрім українських лібералів, в південноукраїнському регіоні з кадетами активно співпрацю-
вали ліберальні партії та організації національних меншин. Одеськими кадетами під час виборів до 
І Думи було складено список кандидатур виборщиків на підставі анкетного опитування партійців, а 
також переговорів з іншими політичними силами, професіональними і національними групами. 
Отриманий проект списку був переданий для редагування членам партії та співчуваючим партії ка-
детів одеситам. Після чого і було складено остаточний варіант списку, до якого увійшли, окрім 
членів місцевої громади УДРП, представники Союзу рівноправ’я євреїв та поступові діячі польсь-
кої колонії Одеси [17, с. 3]. 

Політичні інтереси ліберальних кіл кримських татар у регіоні представляли місцеві організа-
ції «Союз мусульман», що також активно співпрацювали з кадетами. Так у м. Бахчисараї татарські 
збори 26 жовтня 1905 р., організовані І.Гаспринським, висловилися за співпрацю з кадетами. Ана-
логічну резолюцію винесли і збори біля сел. Карасубазарі. Під час передвиборної кампанії до          
ІІ Думи в січні 1907 р. кримські татари також підтримали кадетів [4, с. 17]. 

На початку 1907 р. склад і географія союзів опозиційних партій розширилася. Варто зазначи-
ти, що есери і есдеки, що бойкотували вибори до І Думи, активно включилися у виборчу кампанію 
до ІІ Думи в південноукраїнському регіоні. Основою виборчих союзів цього періоду були саме міс-
цеві партійні організації кадетів, есерів і есдеків, які залучили до союзних угод українських лібера-
лів, а також ліберальні і соціалістичні партії національних меншин.  

Однак конфігурація таких союзів була дуже різною за складом і кількістю учасників виборчої 
угоди. У Катеринославі було створено спільне виборче бюро лівих російських партій, кадетів і Спі-
лки досягнення рівноправ’я євреїв [18. – 1 листопада]. У Миколаєві есери блокувалися із соціал-
демократами, бундівцями та кадетами [13, с. 54]. Союз кадетів і РСДРП було укладено в Єлісаветг-
раді [19] і Бахмуті [20. – 5 січня]. У Севастополі співпрацювали кадети, есдеки, есери, Спілка дося-
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гнення рівноправ’я євреїв і Єврейська соціалістична партія [20. – 9 січня]. Виборчу угоду в Сімфе-
рополі уклали есдеки, есери, Бунд, сеймовці і сіоністи-соціалісти [21]. Під час виборів до ІІ Думи в 
Феодосії переміг блок кадетів та есдеків. В Перекопському повіті Таврійської губернії було укладе-
но партійний союз між російськими соціалістичними партіями і кадетами, що провів до Думи есера 
Токарева. Активними учасниками цього передвиборчого блоку були місцеві кадети – податний  ін-
спектор Василів, повітовий лікар Герцик і секретар перекопської міської управи Яковлєв, міський 
голова Перекопа Дабахов [5, с. 57]. 

В Одесі також було укладено новий виборчий союз. Спочатку його учасниками були місцеві 
кадети, есери й есдеки, кандидатом від яких було висунуто популярного одеського адвоката кадета 
О.Пергамента [22, арк.13-14]. Згодом РСДРП висунуло власного кандидата  Малятича. Кандидат 
від есерів Сакер зняв свою кандидатуру на користь О.Пергамента, якого і було обрано до Держав-
ної Думи [20. – 8 лютого].  

Під час виборів до ІІ Думи загострилися протиріччя і між учасниками союзу опозиційних 
партій в Катеринославі, внаслідок чого місцева організація РСДРП також вирішила йти на вибори 
самостійно [20. – 20 січня]. 

Взаємини учасників партійних союзів були далеко не «безхмарними». Більш потужні загаль-
ноімперські політичні партії та організації намагалися повністю домінувати над меншими партіями 
і навіть усувати їх кандидатів від участі у виборах. «Жертвами» партійних угод стали й українські 
громадські діячі. Представники УДРП в Одесі були внесені до виборчого списку кадетів під час ви-
борів до І Думи. Радикал-демократи взяли активну участь у передвиборній кампанії поступової ко-
аліції. Однак, вважаючи громадську підтримку українських лібералів в Одесі недостатньою, кадети 
напередодні голосування замінили українських кандидатів на більш популярних представників від 
єврейської громади міста.  

В Одесі на наступних виборах українські ліберали з Нової громади, пам’ятаючи досвід попе-
редньої виборчої кампанії, відмовилися від формування єдиного списку з кадетами. Так, 
С.Шелухін, І.Луценко, Ф.Шульга, Д.Сигаревич балотувалися за списком Партії мирного оновлення 
[20. – 25 січня] як кандидати від «української поступово-демократичної групи» [20. – 28 січня]. Од-
нак, незважаючи на такі обставини, представники УДРП і надалі співпрацювали в регіоні з російсь-
кими лібералами. Так, у листопаді 1912 року під час виборів до IV Державної Думи українські по-
ступовці підтримали кадетів у виборчій кампанії в Катеринославі та ряді інших міст [23, с. 125]. 
Основою для формування виборчого блоку кадетів і українських поступовців у Катеринославі стала 
угода, що передбачала «включення у виборчу платформу домагання української мови в школі, суді 
і по всіх адміністративних установах, які обслужують потреби українського народу» [24]. 

Співпраця з російськими лібералами несла для українців приховану загрозу. Більша популяр-
ність кадетів серед населення і схожість вимог соціально-економічної програми українських і ро-
сійських лібералів ставали на заваді розширення соціальної бази УДРП. Більш того, після виборів 
до III Думи багато членів УДРП наприкінці 1907 р. перейшли до російської партії кадетів [23,          
с. 122]. Таким чином, російські кадети насправді були потужним конкурентом УДРП у боротьбі за 
вплив на населення південноукраїнського регіону. 

Аналогічну політику проводили загальноімперські партії щодо партій національних меншин 
в південноукраїнському регіоні. Так, наприклад, стосунки «Союзу мусульман» із кадетами, яких 
«Союз» підтримав в Криму під час виборів до І–ІІІ Дум, у 1908–1914 рр., на думку російського іс-
торика В.Кривенького, загострилися через те, що російські ліберали ігнорували інтереси мусуль-
манського населення імперії [25, с. 231].  

Не менш неоднозначними виявилися відносини кадетів з єврейськими політичними силами. 
1906 року катеринославська організація Спілки рівноправ’я євреїв створила разом із лівими росій-
ськими партіями і кадетами спільне виборче бюро [18. – 1 листопада]. Згодом між цими політични-
ми силами виникли значні непорозуміння, тому вже наступного року Спілка рівноправ’я євреїв 
спробувала створити блок з Партією мирного оновлення. Однак угоді завадив ідеологічний конф-
лікт [26]. До одеської організації Партії мирного оновлення наприкінці 1906 р. також вступили кі-
лька уповноважених представників від місцевої єврейської громади, що були невдоволені ставлен-
ням одеських кадетів до вирішення єврейського питання [18. – 17 грудня].  

Однак не лише для національних ліберальних партій існувала загроза поглинання загальноім-
перськими опозиційними партіями. З аналогічними проблемами зіткнулися єврейські соціалістичні 
партії. Так, уже на початку 1908 р. кримська організація СЕРП влилася до місцевої ПСР [27, с. 142]. 
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1912 року катеринославська організація Бунду об’єдналася на федеративних засадах із місцевою 
організацією РСДРП [28, с. 16].  

Проурядові політичні партії та організації, що діяли на Півдні України, були представлені ок-
тябристами і чорносотенцями. Октябристи на вибори до І Думи йшли самостійно. Особливістю ка-
теринославської організації «Союзу 17 октября» стало існування «Української громади 17 жовтня» 
[29, с. 47]. Під час виборів до І–ІІІ Дум октябристам вдалося заручитися підтримкою німецького 
населення Півдня України.  

Під час виборів до ІІ Думи в деяких містах південноукраїнського регіону монархісти й октяб-
ристи виставили на вибори спільний список. Такі виборчі союзи було створено в Одесі [20. – 16 сі-
чня], Катеринославі, Сімферополі [7, с. 121].  

На вибори до ІІІ Думи монархісти йшли у блоці з октябристами. На Півдні України об’єднані 
виборчі комітети були створені в херсонській і катеринославській губерніях. До складу нової Дер-
жавної Думи союзу чорносотенців і октябристів вдалося провести 10 представників з Південної 
України: від Катеринославської губернії – 3, Херсонської – 7 [10, с. 108-109]. Відповідно це стано-
вило 19% обраних на території України представників правих сил і 7% від загальної кількості пра-
вих депутатів у ІІІ Думі. 

Співпраця октябристів із чорносотенцями мала негативні наслідки для комітетів «Союзу 17 
октября» Півдня України, які із часом були поглинуті більш потужними організаціями монархістів. 
Восени 1906 р. серед катеринославських октябристів відбувся розкол. Частина виступила за приєд-
нання до місцевого СРН. На знак протесту М.Родзянко і І.Способний навіть вийшли з партії [18. – 7 
жовтня]. Аналогічна ситуація склалася і в Мелітополі, де у новостворений відділ СРН перейшла 
більшість місцевих октябристів [18. – 26 листопада]. Так У 1907–1914 рр. частина правих октябрис-
тів Херсона, Одеси та Катеринослава перейшла до складу російських чорносотенних організацій [8, 
с. 25]. 

Проурядові політичні партії та організації активно співпрацювали в регіоні з німецькою наці-
ональною меншиною, що не мала власних політичних організацій. У Катеринославській губернії 
діяла німецька група партії «Союз 17 октября». 21 січня 1907 р. в Катеринославі відбулися установ-
чі збори Південноросійської німецької групи (партій) «Союз 17 октября». Було обрано Раду, до якої 
увійшли К. Вебер (голова), Г. Гезе, О. Меугер, І. Езад, К. Містенгаузен, І. Тіссен, П. Бенінг [30, с. 
91]. Німецькі відділи партії октябристів також існували в Мелітопольському повіті Таврійської гу-
бернії та в Одесі. Одеські октябристи взагалі ставили собі за мету створення німецького комітету 
партії в колонії [31, с. 58]. Варто зазначити, що німецьке населення, яке на виборах до І, ІІ і ІІІ Ду-
ми підтримувало октябристів, під час виборів до ІV Думи віддало перевагу кадетам і прогресистам 
[30, с. 92]. 

Одеським чорносотенцям також вдалося заручитися підтримкою місцевих німецьких колоні-
стів. У німецькій колонії Кайдаль Одеського повіту головою місцевого відділення СРН був пруссь-
кій підданий. Підтримкою чорносотенців в Одесі заручилося німецьке товариство «Tuetonia 
Euxina» («Чорноморська Німеччина») [32, с. 25]. Більш того, одеські німці брали участь у бойовій 
діяльності чорносотенців. Так, в одеському погромі в жовтні 1905 р. серед учасників був представ-
ник СРН німецький підданий Ернст Ройен, а до складу бойової дружини одеського СМА входив 
австрійський підданий Макс Тумп [10, с. 68].  

Усі зусилля німецьких колоністів Півдня України переконати владу в своїй лояльності вияви-
лися даремними. Належність до проурядових політичних партій і організацій не врятувала німецьку 
меншину від підозр і обвинувачень. Напередодні Першої світової війни в регіоні лунали антиніме-
цькі заклики. 1910 року гласний Херсонського земства Корелінов виступив з доповіддю про необ-
хідність заборони німецьким колоністам купувати херсонську землю: «Недалеко той час, коли вся 
Херсонська губернія перетвориться в інородську і відтисніть зовсім руське населення. Німці нама-
гаються створити з губернії філіальне відділення Німеччини» [33]. Місцеву владу лякала перспек-
тива перетворення Новоросії в «Новонімеччину» [34, с. 75]. 

Отже, на початку ХХ ст. більшість політичних партій і організацій в південноукраїнському 
регіоні вдавалися на час виборів до Державної Думи до такої форми співпраці як партійні союзи, 
що дозволяли їм шляхом об’єднання своїх ресурсів провести бажаного кандидата до Думи. Виборчі 
угоди укладалися між близькими за ідеологією політичними партіями і організаціями. Під час ви-
борів до І–IV Дум українські ліберали в південноукраїнському регіоні укладали виборчі угоди з ро-
сійськими лібералами (Партія народної свободи і Партія мирного оновлення). У 1906–1912 рр. уча-
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сниками виборчих угод з російськими лібералами були ліберальні партії національних меншин 
(Союз рівноправ’я євреїв і «Союз мусульман»). Під час виборів до ІІ і ІІІ Дум на Півдні України 
були створені виборчі блоки російських ліберальних партій (кадети), російських соціалістичних 
партій (есерів і есдеків) і єврейських соціалістичних (Бунд, соціалісти-сіоністи, сеймівці, СЕРП). 
Поряд з опозиційними партіями виборчі угоди на Півдні України в цей період укладають місцеві 
октябристи і чорносотенці. 

Укладання партійних союзів, з одного боку, дозволяло учасникам угоди провести бажаного 
кандидата до Думи, але, з другого боку, сприяло поглинанню більш потужними загальноімперсь-
кими партіями і організаціями слабких учасників партійного союзу. Так, наприклад, значна частина 
членів УДРП після 1907 р. перейшла до партії кадетів. Із перспективою поглинання російськими 
соціалістичними партіями зіткнулися представники місцевих організацій Бунду і СЄРП. У 1910–
1912 рр. до чорносотенних організацій на Півдні України перейшла значна частина октябристів.  

Партійні союзи виявили значні протиріччя між національними партіями і загальноросійськи-
ми партіями в процесі формування виборчого списку. Відомий французький політолог 
М. Дюверже, досліджуючи політичні партії, наголошував на тому, що виборчі і парламентські пар-
тійні союзи практично не співпадають: «Набагато легше об’єднатися для завоювання місць, ніж для 
відправлення влади: перший союз має на меті лише негативну угоду проти суперника, другий – по-
зитивну угоду по програмі, що потребує більш глибинного співпадіння позицій» [14, с. 390]. Досвід 
виборів на Півдні України на початку ХХ ст. підтверджує цю думку. Так представники Нової гро-
мади УДРП в Одесі на початку 1907 р. відмовилися від формування спільного виборчого списку з 
партією кадетів. До аналогічних дій вдалися і представники єврейських громад в Одесі і Катерино-
славі. У 1908–1914 рр. виник аналогічний конфлікт між кадетами і «Союзом мусульман», який 
представляв політичні інтереси переважної більшості кримських татар. Таким чином, учасники 
партійних союзів мали різні політичні завдання, що безумовно відбивалося на їхній співпраці в 
Державній Думі.  

Вибори до Державних Дум Російської імперії стали для політичних партій в Україні першим 
досвідом боротьби за голоси виборців і надали можливість представляти їх інтереси в парламенті. 
Участь у виборах до Дум відкривала перед політичними партіями південноукраїнського регіону 
перспективу розв’язання найбільш болючих національних і соціальних проблем мирним шляхом. 
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SUMMARY 
The article deals with election’s processes at beginning XX century. The author  analyzes character  

and structure of party’s alliances at South Ukraine. The main attention concentration on position of 
Ukrainian and national minorities parties in election’s alliances at South Ukraine. The author analyzes 
party’s conflicts at beginning elections State Duma of Russian empire. 

О.С. ЯДЛОВСЬКА  
 

УЧАСТЬ ПОЛІТИЧНИХ ОБ’ЄДНАНЬ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН  
У МУНІЦИПАЛЬНИХ ВИБОРАХ (ЛИПЕНЬ-СЕРПЕНЬ 1917 р.) 

 

Розбудова громадянського суспільства в нашій державі, формування демократичних органів 
місцевого самоврядування пов’язані з історією державотворення періоду Української революції 
1917 – початку 1918 років. В цей час зроблено суттєві кроки у творенні представницької демократії  
як основи організації суспільства. 

Перебіг подій щодо виборчого процесу до органів державної влади і місцевого самовряду-
вання знайшли своє відображення у науковій літературі. Дослідники радянської доби зверталися 
переважно до історії створення та діяльності  рад робітничих, солдатських і селянських депутатів, 
приділяючи основну увагу  участі більшовиків у муніципальних виборах. 

У 60-80-х роках висвітлення питання історії органів місцевого самоврядування висвітлюва-
лось з точки зору більшовицького бачення питань державотворення, відповідно прояви народної 
ініціативи зводились до негативного оцінювання. Зокрема, матеріал з даної проблеми міститься у 
роботах І. Кураса [1], В. Крижанівського [2], Ю. Терещенка [3], Ю. Гамрецького, Ж. Тимченко,       
О. Щуся [4]. 

Після проголошення незалежності зникає політична монополія та заангажованість висвітлен-
ня історичного процесу. З’являється ряд об’єктивних досліджень державотворчих процесів 1917–
1920 рр., серед яких чільне місце посідають і виборчі процеси 1917 р. Означену проблему в своїх 
працях порушують О.Реєнт [5], В.Солдатенко [6],  Ф.Турченко та Г.Турченко [7], Д.Яневського [8]. 
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На регіональному рівні проблеми  взаємин між Центральною Радою та органами місцевого 
самоврядування знайшли відображення у дослідженнях Ю. Афоніна [9], Т. Харченко [10], Т. Щети-
ніної [11], В. Гвоздика [12], О. Старуха [13]. 

Демократична революція в Росії спричинила вибух громадсько-політичної активності націо-
нальних меншин. На адресу Тимчасового уряду всюди лунали слова вдячності за надання рівних 
громадянських прав [10, с.46].  

Зрозуміло, що українські діячі сприймали свою націю не як меншість, а як господаря на рід-
ній землі. Це й призвело до виникнення протиріччя між загальноросійськими революційними сила-
ми та політично свідомим українством. Представники національних меншин вітали Центральну Ра-
ду, І Всеукраїнський національний з’їзд (6-8 квітня 1917 р.), але не як прообраз української держави 
в найближчі місяці, а як рівні громадські національні об’єднання.  Ідею автономії України вони 
сприйняли як зраду ідеалам революції. С. Гольдельман на прикладі єврейських сил пояснив це не-
бажанням і навіть страхом залишитися відірваними від загальноросійських єврейських партій – 
Бунд, Поалей Ціон, Цгірей Ціон, сіоністських організацій [11, с.62]. 

Однак поступово ідеї автономії України завойовували дедалі більше прихильників. Центра-
льна Рада, прагнучи стати загальноукраїнським представницьким органом, запрошувала до спів-
праці національні меншини краю. В червні 1917 р. відбулися переговори лідерів Центральної Ради з 
представниками національних меншин, їм гарантувались місця в українському парламенті відпові-
дно до чисельності тієї чи іншої людності за принципом пропорційного представництва. При цьому 
основними репрезентантами інтересів національних меншин в Центральній Раді мали стати націо-
нальні партії меншин, майже виключно соціалістичної орієнтації. З одного боку, це було закономі-
рно. Адже керована соціалістами Центральна Рада запрошувала до співпраці політичних однодум-
ців. Та з іншого боку, соціалістичні партії національних меншин не відображали повною мірою 
всього спектру громадсько-політичних інтересів меншин. До того ж революційна творчість мас по-
родила розмаїття союзів, клубів, об’єднань. Та на момент вступу до Центральної Ради сильнішими, 
політично досвідченішими, організованішими були саме партії, що і переважило історичні ваги на 
їх користь. 

Лютнева революція, лібералізувавши суспільні відносини, відкрила широкий доступ політич-
ним партіям і організаціям, національним групам до активної участі в органах влади та місцевого 
самоврядування в Україні. Кардинальних змін в системі управління державою майже не відбулося. 
На всі українські губернії формально поширювалася влада центральних міністерств та відомств 
Тимчасового уряду. Одночасно й провідники українського руху, реалізовуючи ідею національного 
самовизначення, розуміли вплив неукраїнського населення на розвиток української революції, тому 
вони усіляко прагнули до максимального порозуміння з національними меншинами. 

Особливо велику увагу в системі управління державою  приділялось містам. Адже останні 
були важливими осередками промислового та інтелектуального потенціалу. При чому більшість 
населення в них становили неукраїнці. Зрозуміло, питома вага представників національних меншин 
у всіх сферах життя міст мала таку значимість, що ігнорувати їхні інтереси було б великою помил-
кою [14, с. 214]. 

Найбільші сподівання Тимчасового уряду щодо стабілізації ситуації як в державі в цілому, 
так і в окремих  регіонах зокрема, були пов’язані із глибокою реформою діяльності органів місце-
вого самоврядування: міських дум і територіальних земств [15, с.137].  

Оскільки міські представницькі органи –  думи, обрані ще за часів царського режиму на курі-
альній основі, боронили інтереси верхівки міст, а решта прошарків міського населення не була 
представлена зовсім, загальна хвиля демократизації вимагала їхньої реорганізації. Тому наприкінці 
березня –  у квітні 1917 р. цензові думи стали поповнюватися депутатами від рад, виконкомів, гро-
мадських організацій, а також від окремих національних груп. Саме в такому вигляді проіснували 
думи до прийняття Тимчасовим Урядом 15 квітня 1917 р. нового закону про вибори – „Тимчасові 
правила про проведення виборів гласних міських дум”. 

Закон був побудований на засадах прямого, рівного, таємного і загального голосування. Але 
основним принципом, що і визначав характер і результати виборів, став принцип пропорційності. 
Згідно з пропорційною системою передбачалося голосування не за окремих осіб, а за списки, скла-
дені партійними комітетами, без права вносити будь-які зміни щодо прізвищ кандидатів або хоча б 
їхнього порядку. Партії складали вже готові листи, і виборцю залишалося тільки зробити свій вибір 
між листами різних партій або блоків [10, с.50]. 
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Тактика блокування та пошуку союзників серед ідеологічно споріднених партій була широко 
поширена у передвиборчій кампанії 1917 року, оскільки від неї фактично залежав успіх чи неуспіх 
партій на майбутніх виборах. А внаслідок того, що складність соціально-економічних та національ-
них відносин в Україні зумовила появу на арені політичного життя, крім української, значної кіль-
кості російських, польських, єврейських партій, організацій і громад, комбінації передвиборчих 
блоків були найрізноманітнішими. 

Інтереси російськомовних мешканців українських міст відстоювали також російські соціал-
революціонери і меншовики, з якими РСДРП(б) відмовилась укладати блоки. Ці партії зазвичай єд-
налися у передвиборчій кампанії з Бундом (як, наприклад, у Черкасах). І такий вибір політичних 
партнерів приносив бажані результати: у Слов’янську на Харківщині есери, меншовики і бундівці 
вибороли 28 місць з 36, у Василькові на Київщині – 12 з 31, у Харкові блок есерів та об’єднаної єв-
рейської робітничої партії провів 59 чоловік із 120 [14, с.216]. 

 Так, російські більшовики в своїй переважній більшості йшли на вибори, не вступаючи в 
блоки з іншими партіями (в Одесі, Вінниці, Маріуполі, Олександрівську, Макіївці тощо). В тих же 
містах, де не існувало самостійних організацій РСДРП(б), вони прагнули об’єднати навколо себе 
інтернаціоналістські елементи. Наприклад, член партії більшовиків І.Дробніс, говорячи про вибори 
в органи міського самоврядування Полтави, наголосив необхідності підтримати кандидатів соціалі-
стичних партій, оскільки, начебто, тільки вони могли поєднати діяльність міської самоуправи з по-
требами демократії та найбідніших верств населення. Полтавська Рада в своїй резолюції також від-
значила, що вважає за можливе включити в список осіб із соціалістичних партій, але блокуватися 
потрібно з тими, що стоять на виключно інтернаціональній платформі. Полтавська організація 
РСДРП навіть прийняла звернення у зв’язку з майбутніми виборами, у якому, зокрема, говорилось: 
“Украинец, русский, поляк, еврей –  все, кто трудился и страдает, к какой бы нации он не принад-
лежал, шли в ее ряды, чтобы вместе бороться за социализм” [11, с.65]. 

Внаслідок подібної тактики харківські, катеринославські, київські більшовики змогли залучи-
ти до співпраці місцеві групи соціал-демократії Польщі й Литви, соціал-демократії Латиського 
краю, у Луганську і Кам’янському – польське соціалістичне об’єднання, в Кременчуці – польську 
групу “Єднання” та місцеву організацію єврейського робітничого союзу. 

Узагальнююча муніципальна програма загальноросійських партій, що входили в „соціалісти-
чний блок” під час виборів у міські думи на Півдні України, містила такі складові частини:  міське 
самоуправління зобов’язане  обслуговувати на засадах повної автономії всі місцеві потреби насе-
лення; управлінню міських дум повинні належати такі питання, як народна освіта, медична справа, 
охорона безпеки громадян та муніципальне громадянство; думи наділяються правом політичної іні-
ціативи та петиції [12, с. 115].  

Окрім загальноросійських національних партій, єврейське населення на виборах було пред-
ставлене іншими партіями, громадськими організаціями, окремими групами, частина яких прагнула 
відстоювати національні вимоги і заради цієї мети намагалася об’єднатися. Так, партія сіоністів 
твердила, що муніципальні вибори повинні відбутися тільки під знаком національних завдань та 
інтересів. Катеринославська сіоністська організація виступила з заявою, в якій закликала створити 
“єдиний національний єврейський блок з єдиною муніципальною програмою”. У Херсоні передба-
чалось об’єднати всі єврейські організації та партії, що стояли на точці зору захисту загально єв-
рейських  інтересів, і виставити один загальноєврейський список. Подібні блоки єврейських 
об’єднаних організацій було створено в Таращі й Радомишлі на Київщині, Харкові та інших містах 
[10, с.48]. 

У багатьох містах вагомий вплив мали польські партії та організації, які й виставили на вибо-
рах окремі списки (Харків, Кам’янець на Поділлі, Вінниця). В інших вони йшли разом з російськи-
ми та українськими партіями та громадами (в Городні на Чернігівщині – з “Просвітою”). 

Також представники національних меншин проходили за списками окремих груп виборців, 
від єврейських общин, за професійною ознакою – у списках домовласників, ремісників, квартиро-
наймачів тощо. 

Щодо персонального підбору кандидатів, то необхідно зазначити, що висувались, як правило, 
відомі й досить впливові діячі, які належали до політичної та громадської еліти національних мен-
шин, мали високий рівень довіри серед представників окремих національних груп. 

На думку О. Старуха, проведення виборів до міських  дум  за партійними списками стало 
своєрідною репетицією більш важливих для країни  виборів до Установчих зборів, але в умовах за-
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гальної кризи призводило до небезпеки політичної конфронтації. Готовність до вирішення муніци-
пальних проблем часто заступалося перед політичними протиріччями між різними партіями, і по-
роджувала додаткове джерело напруги в суспільстві [13, с.13].  

Хід передвиборчої кампанії та результати муніципальних виборів, що відбулися в липні-
серпні 1917 р., значною мірою відбивали розстановку і співвідношення політичних сил: переважну 
більшість думських місць посіли представники неукраїнських партій (в Києві вони мали 80 відсот-
ків від загальної кількості мандатів), Т.Гунчак дає таку оцінку цьому фактові: “Яка іронія: у той са-
ме час, коли у Києві засідала Українська Центральна Рада, містом керували люди, які вкрай вороже 
ставилися до боротьби українського народу за самостійне існування” [16, с.221]. 

Подібна картина склалася й в інших містах України: в Катеринославі із 110 місць не українці  
отримали 99, в Одесі зі 120 – сто п’ятнадцять, у Житомирі з 98 – вісімдесят дев’ять, у Херсоні зі 101 
– вісімдесят шість, у Кременчуці зі 101 – вісімдесят чотири [17, с.47]. 

У виборах до Київської думи український соціалістичний блок (Українська партія соціалістів-
революціонерів та Українська соціал-демократична революційна партія)  здобув  з 125 всього 24 
мандати. Таким чином, українці становили лише одну п’яту від загальної чисельності. Одночасно.  
Блок російських та єврейських соціалістів отримав 44 місця. Єврейські партії, що виступали окре-
мо, – 12, кадети – 10, блок „руських виборців”, який виступав під гаслом „Геть з Україною й з укра-
їнізацією”, отримав 18 місць [16, с.100].  

Іншим наслідком виборів на пропорційній основі стала заполітизованість думської роботи 
гласних, які були, до того ж, дуже часто надзвичайно далекі від розуміння нагальних господарських 
проблем міського самоврядування, а тим більше – від шляхів їх розв’язання. В результаті, як зазна-
чав Д.Дорошенко, демократичні міські думи... були вогнищем крайнього політиканства й демагогії 
[18, с. 119].  Ось, наприклад, як розумів завдання представників соціалістичних фракцій міський 
голова Амур-Нижньодніпровської думи на Катеринославщині: “Вся деятельность социалистов в 
Думе должна главным образом сводиться к конечной цели – осуществления социалистического 
строя на Земле” [19]. 

Відстоювання гласними вузькопартійних та особистих інтересів на думських засіданнях стало 
звичайною справою. В газеті “Прилукская мысль” писалося, що питання в думі не обговорювались, 
а диктувались соціалістами, які після виборів змінили своє ставлення до інакомислячих, а права 
меншин взагалі перестали визнавати (при розподілі місць в управі не дали можливості єврейській 
групі гласних провести свого кандидата) і, таким чином, довели, що “принцип забезпечення прав 
меншостей для них обов’язковий лише тоді, коли вони самі в меншості” [21]. 

Робота Вінницької думи відзначалась тим, що депутати аж до середини травня 1918 року не 
спромоглися сформувати управу через безкінечні міжфракційні тертя з питання представництва від 
партій та національностей. У підсумку місцева преса, зокрема, “Слово Подолії” змушена була ви-
знати, що міське самоврядування виявило повну непрацездатність і безгосподарність: хоча засідан-
ня відбувалися частіше, ніж за старого режиму, але гласні говорили без кінця, а обов’язкові поста-
нови так і не приймались. Цікаві дані опублікувала газета й щодо результатів відвідування гласни-
ми засідань думи (за період з вересня 1917 р. по червень 1918 р. – 48 засідань), з них слід виокреми-
ти такі: Бунд мав 1,7% пропусків, об’єднана єврейська соціалістична партія – 7,5%, польська соціа-
лістична партія – 25%, РСДРП (меншовики) – 26,7%, польське коло – 29,7%, єврейська фракція – 
32%, РСДРП (б) – 43,7% (розрахунки до 13 січня 1918 р., коли більшовики фактично вийшли з ду-
ми), російські есери мали 68,7% пропусків думських засідань [21]. 

Діловий бік роботи гласних Харківської думи теж потерпав від міжпартійних чвар. Фракція 
російських есерів розкололася, і цей процес тяжко відбився на діяльності управи, більшість якої 
становили представники саме цієї партії. Наприкінці 1917 року ліві есери взагалі вийшли зі складу 
думи. Фракція РСДРП (більшовиків) – 11 гласних – фактично усунулась від роботи і навіть не дала 
свого представника в управу, лише в моменти гострої політичної боротьби більшовики піднімали 
свій голос, а після жовтневого перевороту взагалі повели цілеспрямовану кампанію проти міського 
самоврядування, що призвело до розпуску думи. 

Частина представників від єврейства (6 чоловік) та поляків (1) разом з українськими демокра-
тами та кадетами перейшли в опозицію. В цю групу входили дореволюційні гласні, достатньо обі-
знані з думською роботою. 

Але найповніше простежується участь представників національних меншин в органах місько-
го самоврядування на матеріалах діяльності Київської думи. На виборах 23 липня 1917 року до її 
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складу пройшли кандидати за одинадцятьма списками з вісімнадцяти. Дев’ять з них представляли 
партії або блоки (один складався з російських соціал-демократів (меншовиків), бундівців, російсь-
ких есерів і кандидатів від Польської соціалістичної партії (лівиця). За результатами виборів з 120 
місць найбільшу кількість набрали: меншовики – 19 місць (15,83%), позапартійний російський блок 
і російські есери – по 18 (15%), більшовики – 7 (5,83%), Бунд і Польське Коло – по 6 (5%), єврейсь-
кий соціалістичний блок – 3 (2,5%), по одному місцю вибороли IIПС (лівиця) і ППС (правиця) – по 
0,83 відсотка [22, с.104]. 

За професійним складом більшовики були представлені військовим, науковцем, юристом, ро-
бітником, студентом, літератором. Подібна строкатість спостерігається і в складі фракції РСДРП 
(меншовиків), але тут перевагу мали робітники (8 чоловік у 1917 р. і 10 – у 1918 р.). Серед російсь-
ких есерів виділялася значна група представників інтелігенції. Це ж стосувалось єврейських партій 
та організацій, Польського Кола, позапартійного блоку (останні провели також домовласників і то-
рговців). Взагалі, на відміну від інших міст, Київська дума відзначалася високим професійним рів-
нем гласних, але, на жаль, цей потенціал не був реалізований все з тих же мотивів: депутати займа-
лися обговоренням політичних проблем, виносили резолюції, влаштовуючи своєрідні революційні 
мітинги і забуваючи про суто господарські справи. Та й низька відвідуваність гласними засідань не 
сприяла вирішенню господарських проблем. Найдисциплінованішою виявилися фракція Польсько-
го Кола, представники якої відвідали за період з початку діяльності думи до жовтня 1918 р. 73% 
засідань, та єврейські демократи – 70%. Інші ж партії, що представляли в думі національних мен-
шини, значно поступають їм: Бунд – 58%, російські есери –  50%, позапартійний російський блок, 
єврейські соціалісти і польська правиця – по 38%, а єдиний депутат від польської лівиці був прису-
тній лише на 20% думських засідань (до січня 1918 року включно). І, нарешті, “рекорд” встановили 
більшовики, відвідавши за три місяці 1917 р. лише 7% засідань. З грудня 1917 р. вони взагалі не 
брали участі в роботі думи. 

Представники неукраїнських партій та організацій були широко представлені в міській упра-
ві, що логічно відбивало розстановку політичних сил в думі: з 14 членів управи п’ять обрано від 
меншовиків, три (в тому числі й міський голова Рябцов) – від російських есерів, по одному – від 
Бунду, Польського Кола і єврейського демократичного блоку. Українці мали всього два місця [10, 
с.55]. 

До речі, потрібно зазначити, що подібне представництво національних меншин в управах бу-
ло характерним майже для всіх міст України. 

Така активність єврейського і польського населення закономірна. Адже ще до революції вони 
утворювали національні політичні партії, громадські організації, просвітницькі осередки. Проголо-
шені революцією демократичні свободи надали цьому руху нових якісних і кількісних показників. 
Почали вільно створюватися найрізноманітніші об’єднання, без будь-яких обмежень проводитися 
з’їзди, маніфестації, наради, значно зросла чисельність політичне активних громадян та їх вступ до 
партій.  

Діаметрально протилежним виявився ступінь організованості росіян в Україні. Причина по-
лягає у багатовіковому культивуванні ідеї про росіян як про державну, основну націю. Проживаючи 
в Україні, великороси сприймали себе національною більшістю, а свої політичні уподобання задо-
вольняли в загальноросійських партіях, переважно кадетського спрямування. Лише зі зростанням 
ролі Центральної Ради в політичному житті України, з посиленням українського національного ру-
ху у Києві починають виникати російські організації: “Демократический союз русской культуры”, 
товариство “Русь” [23, с. 32].  Влітку 1917 р. відчувалось посилення антиукраїнських настроїв в ро-
сійських колах.  На муніципальних виборах в Києві чорносотенці сформували „Внепартийный блок 
русских избирателей”. Першими в списку кандидатів значилися  В.Шульгін і О. Савенко. Виборчу 
кампанію вони використали для цькування національно-визвольного руху. В інших містах  чорно-
сотенці прикривалися вивісками „Русский народно-государственный союз” (Одеса), група „Поря-
док” (Чернігів) та ін. [24, с.47].   

Розглядаючи деякі політичні аспекти діяльності органів міського самоврядування, а саме: 
ставлення демократичних дум до українських урядів у 1917-1918 рр., знаходимо досить неоднозна-
чну ситуацію. Результати виборів 1917 р. чітко вказували на неукраїнський характер міських дум. 
Як зазначає  Г. Турченко, вибори у міські думи підтвердили слабкі позиції українських партій в мі-
стах України і наростання серед їх населення українофобських настроїв [25, с.169]. 
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Отже, на перший погляд справді складається враження, що міські думи стали тим форпостом, 
з якого неукраїнські сили мали повести політичну боротьбу з Центральною Радою. Принаймні так 
вважають деякі дослідники (Т.Гунчак, Д.Дорошенко). Але одночасно необхідно зважати й на те, що 
думська тактика представників фракцій в органах міського самоврядування не могла виходити за 
межі партійних програм. Саме це потрібно враховувати, визначаючи характер і спрямованість полі-
тичної діяльності неукраїнських фракцій у міських думах. З одного боку – безумовна антиукраїнсь-
ка позиція більшовиків, які домагалися встановлення радянської влади, близькість поглядів лівих 
загальноросійських і єврейських партій; з іншого боку – проросійські монархічні організації з гас-
лом “єдиної і неділимої”. Щодо більшості неукраїнських партій, організацій, об’єднань, груп, пред-
ставлених в думах, то вони проявляли стриманість і поміркованість відстоюючи власні національні, 
соціальні та економічні прагнення, а після більшовицького перевороту деякі з них (особливо єврей-
ські) почали навіть підтримувати Центральну Раду, розуміючи, що вирішення їхніх проблем орга-
нічно пов’язане з успішним втіленням ідеї української самостійності. 

Крім того, переважну більшість в думах становили, як уже зазначалося, представники соціа-
лістичних партій, ідеологія яких у стратегічних питаннях співпадала з політикою соціалістичної 
Центральної Ради. Лише навесні 1918 р., коли український уряд почав застосовувати певні заходи 
(в більшості – декларативного характеру) щодо посилення контролю за діяльністю дум, що за час 
революції вже звикли до своєрідного анархічного існування, думи сприйняли це як посягання на 
основи демократії з боку адміністративної влади [23, с. 101]. 

Отже, створені в перші місяці революції різноманітні громадсько-політичні організації зали-
шаються яскравим прикладом творчої активності національних меншин в Україні. Вони стали важ-
ливими суб’єктами політичних процесів, які відбувалися на території України. Найбільш повно дія-
льність партій та громадських організацій національних меншин проявилась в органах міського са-
моврядування у 1917-1918 рр. Підсумовуючи їх участь в органах місцевого самоврядування, можна 
виділити наступні головні моменти.  

Значний відсоток серед населення міст України представників національних меншин безпо-
середньо відобразився на результатах думських виборів 1917 року: в органах міського самовряду-
вання нерідко переважали саме їх гласні. 

Пропорційна система, закладена тимчасовим урядом у виборчий закон, перетворила виборчу 
кампанію 1917 року, а потім і думську роботу на поєдинок партійних стратегій і тактик. В думи в 
більшості своїй за партійними списками пройшли люди випадкові, далекі від розуміння місцевих 
потреб, а отже, нездатні вирішити господарські і соціальні проблеми міста. Ці фактори й стали ти-
ми суб’єктивними причинами, які разом зі зовнішніми чинниками призводили до поступового за-
непаду економічного життя міст. 

Помірковану частину гласних становили представники окремих національних та професійних 
груп – блоки російських виборів, єврейських та польських громад, домовласників, ремісників, які 
відстоювали національні та громадські інтереси, не виходячи за межі думської роботи. 

На революційній хвилі до органів міського самоврядування потрапили в основному предста-
вники соціалістичних неукраїнських партій – загальноросійських, єврейських, польських. Вони 
становили соціалістичну більшість в думах та їх виконавчих органах – управах. Саме ця більшість і 
виступала як опозиційна сила до українського уряду Центральної Ради (навесні 1918 р.) та відкрито 
вороже – до влади Гетьмана Скоропадського, що й визначило подальшу долю міських дум. 
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SUMMARY 
The article examines the participation of the national minorities’ political unions in local self-

government.  Besides, the attention is given to the municipal elections in July-August, 1917 in 
Naddnypryanshyna region.  The author tells about  the place of the “city thought” (parliaments) and 
representative offices of national minorities in the public policy of Central Council. 
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І.  ЖЕРДЄВА 
ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКОВНА ПЕРІОДИКА УКРАЇНИ:  

СТУПІНЬ ПОШИРЕННЯ ВИДАНЬ (1991-2009 рр.) 
 

Здобувши незалежність, Україна успадкувала зі свого радянського минулого тяжку історичну 
спадщину, зокрема в царині церковного життя.  Під впливом демократичних перетворень правосла-
вна церква, адаптуючись до нових суспільно-політичних умов, затверджувалась як структурна 
складова громадянського суспільства. Налагоджуючи церковне життя, вона активно розвивала вла-
сні інформаційні ресурси, використовуючи їх для своєї місіонерської, просвітницької та соціальної 
місії. Значне місце в цих ресурсах відводилось православній церковній періодиці. 

З часу проголошення незалежності України сформувалась достатньо потужна система церко-
вних видавничих проектів, яка включала в себе видання різних видів, типів і напрямків. На сучас-
ному етапі на інформаційному ринку існує майже 150 періодичних видань усіх православних кон-
фесій України, які відрізняються різноманітною типологічною структурою. 

Серед дослідників преси православної церкви можна виокремити  А. Бойко [1], Л. Дениско 
[2], ця проблема висвітлена у статтях Н. Романенко [3 с. 214-219], А. Стародуба [4, с. 28-31], Л. Ка-
шинської [5, с. 34-39]. Цього питання опосередковано торкається у дисертаційній роботі А. Юраш  
[6]. Проте, розвиток православної преси в наявній літературі поданий дотепер досить слабо, у біль-
шості в працях історичного характеру, що зумовило необхідність продовження подальших науко-
вих досліджень. 

Актуальність теми статті обумовлена тим, що в сучасних історичних умовах підвищується 
роль православної преси у формуванні світогляду та духовності українців. Під впливом церковної 
періодики, яка утверджує принципи християнських засад, створюється громадська думка, визнача-
ються ідеологічні пріоритети, формується система духовних цінностей у суспільстві. 

За мету статті ставимо аналіз стану розвитку православної преси за часів незалежності під ку-
том зору динаміки її кількісного зростання та поширення на терені України. 

Активний розвиток православної преси розпочався після прийняття у квітні 1991 р. Закону 
України “Про свободу совісті і релігійні організації”. Статтею 22 закону релігійним організаціям 
надано юридичне право  розповсюджувати “релігійну літературу та інші інформаційні матеріали 
релігійного змісту” [7]. Завдяки цьому православна церква отримала широку можливість займатись 
видавничою діяльністю, самостійно засновувати і видавати релігійну періодику.  

Якщо у радянський період в умовах цензурного обмеження виходив лише один журнал “Пра-
вославний вісник” Українського екзархату РПЦ, який видавався з 1946 р., то вже з 1991 р. ситуація 
у видавничій справі змінилася на краще.   

Українська православна церква, яка знаходиться у єдності з Московським патріархатом (УПЦ  
МП), мала в цей час майже десять друкованих періодичних видань. На загальноцерковному рівні 
видавались журнал “Православний вісник”, який виходив  накладом 12 тис. примірників і мав обсяг 
63 сторінки, та газета “Український православний вісник”, що мала 8 друкованих сторінок і наклад 
5 тис. примірників. Виходили ці  друковані органи у Києві українською і російською мовами. Решта 
періодики видавалась у Волинській, Кримській, Тернопільській та інших єпархіях.  

Тематично преса цієї церкви адресувалась передусім священнослужителям. Вона була пере-
вантажена матеріалами богословського характеру, публікувала офіційні документи церкви, новини 
із загальноцерковного та єпархіального життя.  

Українська Автокефальна Православна Церква (УАПЦ) у 1991 р. мала п`ять періодичних ви-
дань (“Наша Віра”, “Успенська вежа”, “Благовіст”, “Рідна церква”, “Україна православна” [3,          
с. 215-216].  Проте, складна економічна ситуація на початку 90-х рр. ХХ ст. негативно позначилась 
на  інформаційній сфері. Православна церква в цей час основні свої зусилля спрямовувала на розви-
ток церковної інфраструктури та улаштування церковного життя, що не давало їй можливості зміц-
нити свої позиції у видавничій справі. Тому церковні засоби масової інформації, як і світські мас-
медіа, в ринкових умовах могли вижити лише за умов серйозної фінансової підтримки.  Внаслідок 
економічних труднощів друк періодичних видань був на низькому поліграфічному рівні. Видання 
були переважно двокольорові, в них майже відсутні ілюстрації, мали невеликий формат (А3, А4), 
кількість шпальт складала від 2 до 4. Розповсюджувалися вони переважно по парафіях серед вірую-
чих та у роздріб через церковні лавки при храмах.  

Серед православних періодичних видань яскравим виразником процесу духовного відро-
дження нації була всеукраїнська україномовна газета УАПЦ „Наша віра”. Цей друкований орган з 
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самого початку популяризував національні ідеї, пов`язані з релігійно-духовним відродженням сус-
пільства. Газета була заснована 1 вересня 1989 року і спочатку мала назву “Наша віра – Право-
слав`я”. Через складні суспільно-політичні умови перші номери газети друкувались нелегально в 
Литві на друкарській машинці обсягом 8 стор., наклад її складав не більше 300 примірників. Поши-
рювалась вона переважно серед прихильників автокефального руху. З 1990 р. газета почала виходи-
ти у Києві, її назва наприкінці року змінилася на “Наша віра”. Редакційну колегію, яка був заснов-
ником і видавцем газети, очолив головний редактор Сверстюк Євген Олександрович – відомий 
український письменник, доктор філософії, лауреат Шевченківської премії та Міжнародної премії 
ЮНЕСКО. Постійним автором газети є архієпископ Харківський і Полтавський Ігор (Ісіченко) – 
філолог за світською освітою, кандидат філологічних наук. Ідеологічна скерованість тематики газе-
ти на висвітлення загальнолюдських проблем через призму релігійного відродження суспільства, 
формування самоідентичності українців сприяла тому, що це видання привертає увагу не лише ві-
руючих людей, але й більш широкої аудиторії.  

Засновником і видавцем щомісячної всеукраїнської газети УАПЦ “Успенська вежа”, яка по-
чала виходити з  березня 1991 р. у Львові, було Львівське ставропігійне братство св. ап. Андрія Пе-
рвозваного. Обсяг її складає 8 стор., наклад її змінювався від 3000 до 7200 примірників. Через не-
стійке фінансове становище редакція майже в кожному номері газети друкувала звернення до чита-
чів щодо матеріальної підтримки видання та свої банківські реквізити, а також оголошувала подяку 
жертводавцям газети. Основні рубрики цього друкованого органу – це богословські студії, історич-
ні дослідження, аналітичні роздуми, а також інформаційні новини церковного життя УАПЦ та сві-
тового християнського загалу [8]. 

Всеукраїнські видання УАПЦ розповсюджувалися як по передплаті, так і в роздріб.  
Отже, на початку 90-х років ХХ ст. релігійну періодику не можна було вважати масовою і до-

сконалою. Проте поступово більшість православних видань вже мала стійке коло читачів,  яке по-
стійно розширювалось. На відміну від тематичної моделі періодичних видань УПЦ МП, преса 
УАПЦ  розповсюджувала ідею національно-релігійного самоусвідомлення і була розрахована на 
більш широке коло читачів. 

У 1992 р. юридично оформилась третя православна конфесія України –  Українська Право-
славна Церква Київського Патріархату (УПЦ КП). Ця церква відразу розгорнула видавничу діяль-
ність і почала видавати україномовний всеукраїнський журнал “Православний вісник”. Часопис 
спочатку виходив один раз на три місяці, а згодом – кожні два місяці, накладом 4 тис. примірників, 
обсяг становив 56-64 стор. Як вже зазначалося,  однойменний друкований орган видавала й УПЦ 
МП. При цьому, кожна з редакційних колегій як УПЦ МП, так і УПЦ КП вважала свій журнал 
спадкоємцем часопису “Православний вісник”, що видавався у радянські часи  Українським екзар-
хатом РПЦ. Конкуруючи між собою вони так і не дійшли згоди у цьому питанні. 

Формування православної періодики відбувалось одночасно із становленням організаційної 
системи православних церков, яка чітко структурована і складається з єпархій, парафій, монастирів, 
духовних просвітницьких установ. З середини 90-х рр. почала активно розвиватись єпархіальна пе-
ріодика, засновником якої виступали єпархіальні управління.  Видавничу справу розвивали також 
храми, монастирі, духовні учбові заклади, братства, парафії.  

Огляд православної періодики свідчить про те, що загалом у 1995 р. до видавничого доробку 
усіх православні конфесії належало п’ять загальноцерковних видань і понад 30 єпархіальних газет і 
журналів. 

Найбільшу групу періодичних видань мала УПЦ МП. Друковані органи цієї церкви відрізня-
лися від преси інших православних конфесій кількістю видань, структурою і різноманітністю. Не-
обхідно зазначити, що розвиток періодичних видань православних релігійних організацій в значні 
мірі залежав від стану їх матеріальної бази. Якщо становлення організаційної структури УПЦ КП і 
УАПЦ відбувалось протягом часів незалежності України, то УПЦ МП, як церковна структура РПЦ, 
пройшла значно довший історичний шлях розвитку. Як правонаступниця Українського екзархату 
РПЦ вона зберегла з радянських часів найбільш потужну матеріальну базу і розгалужену систему 
релігійних структур. Так, показовим є те, що у 1995 р. кількість релігійних громад УПЦ МП пере-
вищила зазначений сумарний показник УПЦ КП і УАПЦ більше ніж у 2,5 рази. Тому не дивно, що 
вона мала перевагу перед своїми опонентами у розвитку видавничої справи.  

В Київській митрополії УПЦ МП одним з перших серед Синодальних відділів у серпні 1995 
р. був створений видавничий відділ як інформаційна структура митрополії, основне завдання якого 
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полягало у просвітницько-місіонерській діяльності. Значна роль тут відводилась засобам масової 
інформації. У 1995 р. відділ почав видавати “Церковну православну газету” (правонаступниця 
”Православної газети”), як офіційний друкований орган УПЦ МП. Вона виходила щотижня україн-
ською і російською мовами на 16-ти шпальтах. Щоквартально видавався богословсько-аналітичний 
журнал “Православний вісник” і щорічно збірник “Труди Київської Духовної Академії”, в якому 
розміщалися наукові статті викладачів і студентів Київських духовних шкіл, присвячені різним бо-
гословським питанням і історичним церковним подіям.  

Одночасно видавнича діяльність розгорталась у єпархіях цієї церкви. З 1994 р. було відновле-
но випуск газети “Харківські єпархіальні відомості” (видавались до 1884 р.). Випускали свої газети 
і журнали ще 15 єпархій з діючих 34.  

Преса УАПЦ і  УПЦ КП у зазначений період складалася відповідно з десяти і шести видавни-
чих проектів, які виходили переважно в центральних і західних регіонах країни.  

Наприкінці 90-х рр. минулого століття спостерігався динамічний розвиток періодики усіх 
православних конфесій. Найбільш стрімко збільшувалась кількість православної преси з початку 
ХХІ століття.  Покращання економічного стану церков дозволило укріпити їх видавничу базу. Зна-
чно поліпшився друк православних періодичних видань, збільшився їх тираж, розширилась темати-
ка, підвищився рівень професіоналізму православних журналістів. Православна преса оновлюва-
лась як зовнішньо, так і тематично. 

Поряд з традиційними друкованими органами на вимоги часу та  з урахуванням інтересів чи-
тацької аудиторії почали видаватися газети і журнали цільового напрямку. Це православна преса 
для жінок, молоді, військовослужбовців, ув`язнених, сімейна,  дитяча, медицинська та інша пері-
одика. Показовими у цьому плані були православні журнали для дітей ”Радость моя” і ”Шишкин 
лес” (Донецької єпархії УПЦ МП), духовно-просвітницький журнал для молоді ”Агнець” (УПЦ 
КП), православний журнал для молоді ”Отрок.ua” (УПЦ МП), журнал для православних батьків 
”Чадо” (УПЦ МП). Це кольорові, ілюстровані журнали, виконані на високому поліграфічному рівні.          

У серпні 2001 р. в УПЦ МП була створена прес-служба як офіційна синодальна місія і інфор-
маційно-аналітична структура церкви. В її обов`язки входило оперативне інформування суспільства 
про події церковного життя. Прес-служба з 2002 р. видавала щомісячний журнал “Вісник Прес-
служби УПЦ”, який відображав життя церкви в новинах, подіях, проблемах. Наклад журналу скла-
дав 6,5 тис. примірників. Він розповсюджувався серед священнослужителів, надсилався в духовні 
учбові заклади і державним діячам України. Прес-службу з часу її створення очолив заслужений  
журналіст України Василь Анісімов, який має тридцятилітній стаж роботи. Про високий професій-
ний рівень колективу Прес-служби свідчить те, що в ньому працюють або співробітничають на по-
стійній основі члени Національної спілки журналістів України, Національної спілки письменників 
України. Її  робота неодноразово отримувала високі оцінки з боку священноначалія церкви і журна-
лістської спільноти [9, с. 58-60].   

На сучасному етапі найбільший обсяг періодики належить УПЦ МП (105 видань). 11 газет і 
журналів вийшли на всеукраїнській рівень, тобто розповсюджуються по передплаті в Україні, на 4 
можна підписатись лише в окремих регіонах, решта реалізується в роздріб в храмах і монастирях. 
Найбільш масовим  всеукраїнським виданням є “Церковна православна газета”, наклад якої стано-
вить 20 тис. примірників, з яких майже половина розповсюджується по передплаті.   

Серед єпархіальної періодики домінують газетні видання, наклад яких становить від 1000 до 
5000 примірників. В митрополіях і великих єпархіальних управліннях видаються  журнали, що дає 
можливість більш ефективно вести широку інформаційну і просвітницьку  роботу. 

На засіданні Св. Синоду УПЦ МП, яке відбулося у квітні 2008 р., синодальні відділи були 
знову реформовані. Тепер видавничий відділ виділено в окрему синодальну установу з функціями 
видання неперіодичної літератури. Єдиним центром, який відповідатиме за інформаційну політику і 
періодичні видання став синодальний відділ “Місія духовної просвіти”, яку очолив ігумен Лонгін 
(Чернуха). На цей відділ покладаються функції редагування та випуску офіційних друкованих орга-
нів, координація редакційних політик неофіційних та регіональних церковних проектів. Відповідно 
до проведеної реорганізації до складу цього відділу включено прес-службу церкви, яка раніше була 
окремою структурою [10, с. 4].  

Необхідно зазначити, що прес-служби церков постійно відслідковують основні події, які від-
буваються в церковному житті їх опонентів. Так, в офіційній газеті УПЦ КП “Голос Православ`я” 
так прокоментовано розділення сфер відповідальності в інформаційній діяльності УПЦ МП: “Таким 
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чином, розв`язано давній прихований конфлікт навколо керованої Василем Анісімовим прес-
служби УПЦ (МП), яка намагалася проводити свою власну інформаційну політику, відмінну від 
поглядів керівництва Церкви. Претендуючи на роль джерела офіційної церковної інформації, зазна-
чена прес-служба часто дозволяла собі образливі за змістом та нецерковні за духом публікації, які 
більше личили б маргінальним шовіністичним ресурсам ніж офіційній церковній структурі” [11,      
с. 3].  

На наш погляд така різка оцінка діяльності прес-служби викликана занадто високим рівнем  
суб`єктивізму багатьох матеріалів, які готує безпосередньо її керівник Василь Анісімов. Прикладом 
такої публікації може бути стаття Василя Анісімова “”Пиарщик” БЮТ иль “тявкала” раскола?”, яка 
стосується скандалу навколо Десятинної церкви у м. Києві [12,  с. 57-63]. 

 УПЦ КП постійно звертає увагу на розвиток друкованих органів. Це підтверджується Декла-
рацією "Церква i свiт", яка прийнята на ювілейному Помісному Соборі церкви, що відбувся 9-10 
січня 2001 р. У розділі ХII. “Церква і засоби масової інформації” наголошується: ”Засоби масової 
iнформацiї вiдiграють i будуть вiдiгравати у третьому тисячолiттi важливу роль. Iнформатизацiя 
стає однiєю iз складових розвитку суспiльного життя” [13].  

У 2007 р. на веб-конференції РІСУ прес-секретар Київської Патріархії Євстратій (Зоря), від-
повідаючи на запитання як в УПЦ КП налагоджено медіа-співпрацю між єпархіями і центром, за-
значав: “Співпраця поступово налагоджується, але часто все залежить від бажання і активності у 
співпраці єпархіального архієрея. Там де є розуміння важливості такої праці – вона ведеться актив-
ніше. Там де немає – кволо”. Він також підкреслив, що, враховуючи сучасні обставини, газета “Го-
лос Православ’я”, яка виходить двічі на місяць, як головне загальноцерковне джерело інформації 
ще довго “залишатиметься основним джерелом інформації про події в житті Церкви”. У зв`язку з 
тим, що Інтернет ще не скоро буде доступний сільським парафіям (яких за числом переважна біль-
шість),  на кожну парафію доставляються за підпискою кілька примірників газети. Редакція газети 
постійно працює над покращенням її змісту, збільшенням тиражу [14]. 

Загалом цією церквою видається 10 журналів, 13 газет, 6 бюлетенів і 2 церковних додатка до 
світських газет. До офіційних загальноцерковних видань належать журнал „Православний вісник” і 
газета „Голос Православ’я”. З червня 2008 р. редакційні колективи цих видань очолив єпископ Євс-
тратій (Зоря), який був призначений у травні цього ж року головою інформаційно-видавничого 
управління Київської Патріархії. Найбільш масовим всеукраїнським виданням церкви залишається 
газета „Голос Православ’я”, наклад якої у минулому році склав 36 тис. примірників. По передплаті 
розповсюджено майже 12 тис. примірників газети, частину екземплярів направлено безкоштовно 
державним і місцевим органам влади та центральним бібліотекам, решту екземплярів отримали 
єпархії.  

Через фінансові та економічні проблеми недостатньо розвинуті поки що регіональні видання 
Київського Патріархату, які включають 7 журналів і 10 газет.  

Найбільш масовими всеукраїнськими виданнями УАПЦ залишаються газети “Наша віра” і 
“Успенська вежа”. Наклад газети “Наша віра” у минулому році щомісяця змінювався і в середньому 
складав 4000 примірників, більше половини з яких розповсюджувались по передплаті, 300 примір-
ників газети редакція надіслала закордонним читачам. Наклад газети “Успенська вежа”  зменшився 
з 2000 до 1500 примірників, з них на 700 примірників було оформлено підписку, решта реалізована 
у роздріб.  

Крім церковних періодичних видань, засновниками й видавцями яких є та чи інша церковна 
організація (єпархія, парафія, окремий храм, спільнота, братство), газети й журнали релігійного змі-
сту видають різні суспільні організації, політичні партії й рухи, приватні особи. Більшість з цих ви-
дань розвиває православні ідеї, але є видання загальнохристиянського характеру.  

Такім чином, незважаючи на фінансові і економічні проблеми, система православної церков-
ної періодики протягом часів незалежності України  активно розвивалася і розширювала свою ау-
диторію. Серед православних конфесій найбільший обсяг періодики належить УПЦ МП, що зумов-
лено історичним шляхом розвитку цієї релігійної організації. 

Православні конфесії України широко використовують церковну пресу для ідеологічного 
впливу і затвердження християнських засад у суспільстві, що загалом сприяє духовному відро-
дженню нації. 

 
. 
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SUMMARY 
The article investigates features of formation of the orthodox periodical press in period of 

independence of Ukraine. The basic tendencies and degree of distribution of editions at various stages of 
development are analyzed. 

Г.М.БУКАНОВ 
 

НАЦІОНАЛЬНІ ВИТОКИ УКРАЇНСЬКОГО ЛІБЕРАЛІЗМУ 
 

Лібералізм належить до провідних світових ідеологічних течій. Його основи закладалися ще в 
давньогрецькій філософії, проте доктринальна концептуалізація  відбулася лише в позаминулому 
столітті. Основними елементами ліберальної думки є  політичне віддзеркалення християнських ідей 
про свободу й рівність, уречевлення класової нерівності, обґрунтування системи, за якою  багатші  
багатшають, а бідніші біднішають.  

Український  ліберальний  демократизму базується, перш за все на таких першоосновах  як: 
самоцінність особи, індивідуальна свобода –  як вища  цінність та головна  умова  економічного, 
інтелектуального і духовного прогресу, терпимість, гуманізм, демократизм – як засоби реалізації 
принципів та цінностей, які забезпечують індивідуальну свободу, а феноменальним  підґрунтям  є  
такі –  національна ідентичність, національна ідея, національний характер та  українська менталь-
ність. 

Національний характер формується під впливом історичних, соціально-економічних та гео-
графічних факторів. 

Національний характер виражає культурну індивідуальність певного народу, його історично 
сформовану особистість, у якій знаходить відображення життєвий досвід цього народу і яка постає 
не лише у вигляді певного набору рис, а, передусім у вигляді усталеного комплексу культурних 
диспозицій та артикуляцій, через які відбувається усвідомлення людини певної культури, представ-
ника певного народу, етносу. А. Швецова зазначає, що, термін „національний характер” має досить 
пізнє походження і вводиться до обігу гуманітарної свідомості паралельно з проблемою „націона-
льного питання” [1, 46]. 

Відомий вчений Гнатенко П.І. розглядає національний характер як сукупність соціально-
психологічних рис (національно-психологічних настанов, стереотипів), що властиві національній 
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спільноті на певному етапі розвитку і проявляються в ціннісних ставленнях до навколишнього сві-
ту, а також у культурі, традиціях, звичаях, обрядах [2, 6].   

Національний характер – це своєрідне, специфічне поєднання загальнолюдських рис у конк-
ретних історичних та соціально-економічних умовах буття національної спільноти [3].  

Національний характер, за визначенням  С. Пролєєва та В. Шамрая, – це не лише ті риси, за-
вдяки яким можна залучити до певної нації, локалізуючи в системі конкретних історико-
культурних координат, а такий особливий вимір буття, через який здійснюється належність до роду 
людського, відбувається самовизначення як людини загалом. Через національний характер відбува-
ється ідентифікація особи не з певною нацією як історично особливим буттям, а з людиною як та-
кою в її загальнолюдській сутності [4, с.134] . 

Національний характер відображає досягнення загальнолюдської культури. У літературі, му-
зиці, образотворчому мистецтві об’єктивується національна своєрідність історичного і соціально-
економічного розвитку народу, розкривається сутність національного характеру. [5, 5].  Концепція  
українського національного характеру отримала  статус наукової проблеми, починаючи з діяльності 
М.І. Костомарова. А питання  українського національного характеру, пов’язані з розвитком україн-
ської національної ідеї, досліджували найвідоміші діячі української культури В. Антонович,          
М. Драгоманов, М.Грушевський, М. Міхновський, І. Франко, О. Потебня, М. Хвильовий, Д. Дон-
цов, Ю. Липа, В. Липинський та інші. 

Національна ідея –  в числі інших найістотніших моментів – включає в себе, перед усім, мету 
існування етнічної спільності (на різних рівнях обґрунтування і проявів – від емоційних до науково 
– виважених та  прорахованих), а також з'ясування історичного призначення, системи ціннісних 
орієнтирів (що нерідко трансформуються у непохитні переконання), що не вичерпуються визнани-
ми загальнолюдськими підходами, принципами і уявленнями, а органічно доповнюються специфіч-
ними елементами, притаманними кожному окремому соціуму.  

Сьогодні дошкульній критиці піддається сама концепція національного відродження. Мовляв, 
це українська інтелігенція вигадала Україну у ХІХ ст. А на справді, це було населення, яке жило на 
власній території не  підозрюючи, що колись увійде до державного утворення з такою назвою.  
“Особливість України полягає не просто в тому, що вона була об'єктом протистояння водночас кі-
лькох національних проектів (польського "від моря до моря", російського "від Карпат і Константи-
нополя до Камчатки", німецького – "так далеко, як звучить німецька мова" тощо). Її історична спе-
цифіка полягає в іншому. Практично не було жодного клаптика української етнічної території, до 
якої б не висували претензії інші націоналізми. Такої ситуації не було у російському, німецькому чи 
польському випадках, хоча білоруський, чеський чи словацький приклади засвідчують, що досвід 
України не є унікальним. [6,5].  

За моделлю національного відродження, побудованою М. Грохом все починається з етногра-
фічних студій [7].  Проте, потім висуваються вимоги культурної автономії, а вже за тим – розгорта-
ється політична боротьба за незалежність. Біографія М. Грушевський підтверджує модель М. Гроха: 
література – громадська діяльність – державницька позиція. У своїй роботі «Визволення Росії та 
українське питання» М.С.Грушевський  дає класичне відображення поняття н а ц і о н а л ь н а   і д е 
я. Вже наприкінці ХІХ століття він формулює теорію про однорідність української нації: “Україн-
ська народність належить до категорії народностей демократичних. Історичні умови звели її націо-
нальний склад практично до демосу, до того ж, головним чином, демосу селянського, землеробсь-
кого”[8, 142.] 

У сучасному контексті проблеми національної ідеї  сформульовані в колективній монографії 
співробітників Інституту політичних та етнонаціональних досліджень НАН України: “Сенс розу-
міння національної ідеї полягає у визначенні мети існування національної спільноти, з’ясуванні її 
історичного призначення, вироблених систем ціннісних спрямувань (з урахуванням як загально-
людських принципів і уявлень, так і специфічних, властивих певному соціуму); а також прагнень 
(як усвідомлених, так і підсвідомих) у визначенні свого місця … з-поміж інших народів” [9, 3-4]. 

З наведеним формулюванням полемізують Я.Яцків, С.Бублик, Ю. Канигін вважаючи більш 
влучним таке визначення: “Національна ідея – це інтелектуально окреслені, тобто свідомо і чітко 
сформульовані духовні (священні) основи буття етносу – його автентичності, цілісності, історичної 
спрямованості, сенсу життя та місця з-поміж інших народів”. До речі, таке загальне означення наці-
ональної ідеї було ключовим під час проведення в Берліні Першого конгресу українських націона-
лістів в 1929 році. Його декларація зазначала: “Національна ідея – це внутрішня (згорнена) форма 
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нації. Вона розгортається в національну культуру, тобто набуває своїх зовнішніх форм. Необхідною 
та найкращою формою існування нації, її залучення до сім’ї цивілізованих народів є держава”. Ін-
коли (в основному політиками)  національна ідея України зводилася до “виборювання політичної 
незалежності, досягнення соціальної згоди та добробуту нації” [10,349] або  українська ідея пода-
ється як ідея формування сучасної  нації, а також входження України до європейських структур, 
запровадження новітніх технологій, високої культури, демократичної правової держави, добробуту 
громадян [11,15].  

Науково ємним та багатогранним є визначення національної ідеї як суми "національна само-
свідомість, плюс стратегічна мета національного прогресу". [12,98]. На наш погляд, більш комплек-
сним та обґрунтованим є визначення “поняття національної ідеї в ширшому, теоретико-
філософському плані як взаємообумовленої єдності кількох складників: 

— самоусвідомлення етносу себе суб'єктом історії; 
— усвідомлення етносу самоцінності своїх набутків у політичному і духовному житті й ро-

зуміння необхідності дальшого свого розвитку на основі національних традицій; 
— відстоювання свого права на самостійність, незалежний культурно-національний розви-

ток; 
— прагнення до створення власної державності як найвищого вияву самоорганізації нації й 

форми реалізації внутрішніх можливостей до саморозвитку ” [13, 11.]  
Академік НАН України І.М.Дзюба вважає, що “у ХХІ століття людство ввійшло не лише з 

великою індустріальною та науково-технічною потугою, проте й з усвідомленням небезпечних гло-
бальних проблем, пов’язаних з характером цивілізаційного розвитку” (з лекції, прочитаної 
І.Дзюбою в Києво-Могилянській академії 15 жовтня 2001 року) [14] . 

Наявність нових джерел та розширення світоглядних обріїв дозволяє зараз по-інакшому по-
дивитися на витоки та особливості розвитку національної ідеї на теренах нашої країни. Отже, ме-
тою даного дослідження є виявити сучасні підходи до особливостей українського національного 
відродження та національної ідеї. 

        Розвиток духовної культури та національної самосвідомості українського народу нероз-
ривно пов’язаний з іменем великого філософа, педагога, поета і письменника Григорія Сковороди. 
Його діяльність припадає на другу половину XVIII століття. Його внесок в національну та світову 
суспільну та філософську думку та літературу можна зрозуміти лише у зв’язку з соціально-
економічними процесами тієї доби. На фоні посилення визвольної боротьби закріпаченого селянст-
ва формувалися погляди і переконання Григорія Сковороди. Він виступає з протестом проти світу, 
в якому панують жорстокі порядки, соціальна нерівність, ганебні пристрасті.  

Філософські погляди Г.С. Сковороди багато в чому визначили  загальну спрямованість ідей 
його сучасників та  мислителів більш пізнього періоду, таких як І.Котляревський, П.Гулак-
Артемовський, М.Костомаров, М.Максимович, Т.Шевченко, створеного ними Кирило-
Мефодіївського товариства, української політичної думки ХІХ ст. загалом.  

Українська національна ідея як інтегративний чинник суспільно-духовного життя України 
стає основою у громадсько-політичній активності провідних мислителів України ХІХ – ХХ ст.: 
М.Драгоманова, І.Франка, М.Міхновського. В їх творах національна ідея знаходить якісно нове 
сприйняття, переломлюючись через той дух “весни народів”, що набув поширення в Європі у 19 ст. 
Чітко звучать сформульовані національні мотиви, починаючи від вимог автономії та федерації, за-
кінчуючи абсолютною незалежністю України. Так, Микола Міхновський у своїй праці “Самостійна 
Україна” зазначає, що Україна тільки тоді стане повноцінною світовою державою, коли отримає 
власну самостійність та незалежність. У XIX ст., коли Європа стала на шлях творення нинішніх на-
ціональних держав, у європейській думці вперше з'явився той погляд на націю, який і нині, в епоху 
глобалізації, визначає політичні пріоритети кожної держави, що поважає себе. [15,31].  

“Поняття національної ідеї в ширшому, теоретико-філософському плані можна було б визна-
чити як взаємообумовлену єдність кількох складників: 

— самоусвідомлення етносу себе суб'єктом історії; 
— усвідомлення етносу самоцінності своїх набутків у політичному і духовному житті й розу-

міння необхідності дальшого свого розвитку на основі національних традицій; 
— відстоювання свого права на самостійність, незалежний культурно-національний розвиток; 
— прагнення до створення власної державності як найвищого вияву самоорганізації нації й 

форми реалізації внутрішніх можливостей до саморозвитку ” [16]. 
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М.Костомаров базував свої політичні ідеї на походженні всякої влади від Бога, як “царя над 
родом людським”. Володарювання одного, практично завжди веде до “самодержності”, порушення 
Божих настанов і насильства над людською природою. Демократію , або демократичний устрій су-
спільства  він виводить теж  від свавілля “багатьох царків”. Але так він бачив  національне відро-
дження України:  

“1. Ми приймаємо ,  що усі слов'яни повинні з собою поєднатися. 
  2. Але так, щоб кожен народ скомпонував свою Річ Посполиту і управлявся немістимо з 

другими; так, щоб кожен народ мав свій язик, свою літературу і свою справу общественну. Такі на-
роди по-нашому: москалі, українці, поляки, чехи, словаки, хорутани, ілліро-серби  і болгари ”. [17]  

Заслуговує на увагу стаття М. Костомарова “Две русские народности”. Тут вперше висунута і 
обґрунтована теза про те, що є два різні народи – росіяни і українці і що ця відмінність охоплює, по 
суті, всі сфери життя народів, починаючи з географічного положення, історичного буття і закінчу-
ючи релігією, народною філософією, поглядом на проблему співжиття з іншими народами, побу-
том, типом родини, державотворчими можливостями, властивостями психологічного національного 
типу”. Це, по суті, була контртеза до усієї царської ідеології, що прагнула асиміляції українців з 
москалями не лише у перспективі, але й в історичній ретроспективі. 

І. Лисяк-Рудницький пише, "національна свідомість обіймає не тільки систему ідей більш-
менш раціональної, пізнавальної природи, але також емоційне захоплення, що його стимулюють 
радше поети й письменники, ніж учені. Це не випадок, що репрезентованим героєм України в ХІХ 
столітті був не державний муж або воїн, а поет – Тарас Шевченко. Його історичного значення не 
можна окреслити чисто літературними мірилами. Українська громадськість бачила і продовжує ба-
чити в його особі пророка, який своїм натхненним словом торкає і перетворює серце свого народу" 
[10,151].  

 У своїх творах Т. Шевченко малює самодержавну Росію  поділеною на два соціальні полюси: 
визискуване селянство й визискувачі-поміщики з царями на чолі: Івана Грозного він називає "мучи-
телем", різко викриває гнобительську політику Петра І, щиро засуджує антинародний характер пра-
вління   Катерини II. По суті, нація, за Т.Шевченком, – це колективна, спільна для предків та наща-
дків душа народу і тієї землі, на якій він живе.  

В 70 – 80 роках ХІХ та на початку  ХХ століть українську політико-ідеологічну думку, прові-
дними ідеями якої були питання національного та соціального визволення, визначали “громадівці”, 
серед яких найяскравішими постатями з цієї точки зору були визначні представники української 
суспільно-політичної думки Михайло Драгоманов і Олександр Кониський. 

До числа фундаментальних належать такі праці М.Драгоманова, де  розкриваються питання 
суспільного будівництва , а саме – “Положение и задачи науки древней истории”, “Шевченко, укра-
їнофіли і соціалізм”, “Чудацькі думки про українську національну справу” та ін.  

"… він [Драгоманов] став завдяки сій громадській місії за кордоном, що засудила його на гір-
ке емігрантське життя – але заразом поставила його в спеціально корисні з деяких поглядів і зара-
зом незвичайно відповідальні політично-громадські обставини. Визволила його з-під тиску царсь-
кого режиму, з місцевої буденщини і гуртківщини, з-під цензурної езоповщини, призначивши на 
позицію відповідального представника всього поступового українського життя перед культурним 
світом. Засудила його приймати на себе удари, інсинуації й знущання, звернені проти сеї "проскри-
бованої України", відбивати їх і відповідати доказами і виявами позитивних, поступових, загально-
вартісних прикмет українського руху. На довгий час напрям українського руху пішов по рівнознач-
них сих трьох його осередків: київського, львівського і женевського. Місія Драгоманова зробила з 
сього погляду епоху в українськім житті" [18,3].  

Парадоксальність ситуації полягає в тому, що саме  драгоманівська концепція  протягом три-
валого часу була тим ідейним джерелом, з якого черпали наснагу широкі маси свідомого українст-
ва. Навіть сьогодні деякі серйозні  науковці вважають, що М. Грушевський і Центральна Рада свої-
ми успіхами на ниві побудови української держави завдячують послідовному втіленню поглядів 
М.Драгоманова в життя. А саме  – курсу на федералізацію як принципу розв'язання проблеми Укра-
їнської державності, очікування творчої співпраці з російськими демократами  у цьому питанні, 
розрахунок на їхню допомогу. Не викликає сумніву, що українські лідери кінця ХІХ – початку ХХ 
століть послідовно діяли в дусі драгоманівських концепцій.  
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Саме ідею порядку як потребу національного самовизначення українців обґрунтовував Ми-
хайло Сергійович Грушевський (1866-1934). Логіка обґрунтувань означеної тенденції розгортається 
в М. Грушевського  так:  

а) прагнення до самостійності є об’єктивною логікою життя, необхідністю саморозвитку 
будь-якого національного утворення;  

б) вони пов’язані не лише з територіальними володіннями, а й з відповідними нахилами на-
роду; 

в) незалежність особистості неможлива без компетенції та відповідальності; незалежність 
безпосередньо залежить від енергії розвитку народу; 

 г) відсутність "політичної самостійності" можлива лише за умови, коли народність співіснує 
з іншими за ефективного громадянського ладу, раціонального державного управління. Оскільки ж 
досягти цього надто важко, кожна нація має право захищати своє природне прагнення до розвитку 
саме політичною самостійністю;  

д) багатонаціональна держава, в якій нації прагнуть здобути самостійність, має на це лише 
ображатись;  

є) у боротьбі за незалежність нація повинна виховувати "керманичів", які не схиблять у вибо-
рі орієнтацій, не зрадять ідеї державності;  

ж) тільки вільна спілка вільних народів є ефективною як з морального, так і з економічного 
погляду.  

Актуальні статті та історичні розробки М.С.Грушевського однаково вагомі для розкриття лі-
берального народництва як течії характерної для української  історії. Епістолярна спадщина          
М. С. Грушевського яскраво висвітлює незалежне минуле  України, яке є  фундаментом  сьогодення 
та гарантом майбутнього. [19;20;21].  Важливими, на нашу думку, є оглядові статті у дореволюцій-
них періодичних виданнях: журналах “Літературно-науковий вісник”, “ Україна”, “Украинский 
вестник”, газетах “Рада”, “Громадська думка”, “Рідний край” та інші. 

Політико-ідеологічні пошуки М. С. Грушевського були не чим іншим, як пошуками компро-
місів. Він, передусім, керувався  поміркованістю вченого і тим історичним досвідом українського 
державотворення , яким він глибоко володів як провідний фахівець  української історичної науки. 
Виходячи з нього, вчений стверджував, що тривкими можуть бути стосунки націй, засновані лише 
на взаємній вигоді, на узгодженні своїх перспективних планів розвитку, за яких свобода, суверені-
тет і самобутність одного народу не зачіпають іншого.  Його поступливість Тимчасовому урядові й 
московським більшовикам у відстоюванні національних інтересів, обернулись серйозними політич-
ними втратами. Сподіваючись на можливі зміни, М.С.Грушевський як теоретично, так і практично 
поступово упускав головну орієнтацію українства – незалежність, до утвердження якої народу зна-
добилось ще майже століття. М.Грушевський постійно наголошував на тому, що повна самостій-
ність та незалежність є послідовним логічним завданням запитів самого національного розвитку та 
самовизначення будь-якої народності, що займає певну територію і має достатні задатки та енергію 
розвитку. 

Центральна Рада та її керівники, зокрема, послідовно тримали курс на автономію України у 
складі Росії, при чому підкреслювали, що це не тактичний хід, а вираз певних принципів. Навіть 
своїм Третім Универсалом (20 листопада 1917 року), яким було проголошено Українську народну 
Республіку, передбачалося, що вона і надалі залишиться у складі федеративної Росії. І лише тиск 
національно свідомих сил (22 січня 1918 року) змусив проголосити УНР самостійною суверенною 
державою . 

Укоріненість ідей демократичного реформсоціалізму в національній  традиції демонструють 
представники української соціал-демократії. Згадаймо, що перша політична партія на наших тере-
нах – Українська радикальна партія, сформована ідеологічними спадкоємцями Михайла Драгома-
нова Іваном Франком та Михайлом Павликом бере свій початок від 1890 року. Далі, як відомо, ця 
вельми потужна політична сила приєдналась до Соціалістичного Інтернаціоналу, де фактично ре-
презентувала інтереси української соціал-демократії загалом. Серед здобутків "соціал-радикалів" – 
формування власного депутатського клубу, успішна участь у виборах, створення потужної та чисе-
льної інфраструктури, значний вплив на селянство через кооперативний рух. Близькі до "радикалів" 
ідеї відстоювали на землях Наддніпрянської України групи прибічників драгоманівського федералі-
зму (зокрема київська група Костянтина Арабажина та Богдана Кістяківського, утворена під впли-
вом М. Ковалевського – фактично єдиного українофіла, який зберіг відданість Михайлу Драгома-
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нову після розриву останнього з "Громадою"). Одним з відгалужень Української радикальної партії 
(з двадцятих років вона мала назву Українська соціал-радикальна партія) стала Українська соціал-
демократична партія (Галичини та Буковини), з лав якої вийшов такий яскравий політик, ідеолог та 
науковець, як Володимир Старосольський. Драгоманівська версія гуманістичного соціал-
реформізму справила значний вплив також на погляди Лесі Українки як чільної представниці групи 
УСД – одного з перших про-соціал-демократичних утворень на Україні. Реформ-соціалістські на-
станови (у їх Бернштейніанському варіанті) викликали зацікавлення навіть серед українських соці-
ал-демократів (Українська соціал-демократична робітнича партія), а за часів УНР змушені були 
взяти на себе тягар урядової відповідальності. 
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SUMMARY 
In the article author shows the national roughs of the Ukrainian liberalism from the times of 

brotherhoods up to the creation of the first liberal parties in the Ukraine. 
 

А.І. МАКАРСЬКА 
 

ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ МОНАСТИРІВ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ у 20–30-х рр. ХХ ст. 
 

Проблема складних державно-церковних взаємин почала висвітлюватись вченими ще з 1920-
х рр. Спираючись на провладний напрямок антирелігійної концепції цю проблему розглядали 
А. Введенський [1], Я. Буров [2], І. Сухоплюєв [3]. Згодом, радянська ідеологічна література в осо-
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бах З. Корчевої та П. Яшина [4], Г. Гольста [5], М. Голодного [6] приділяли важливе місце аналізу 
саме законодавчій основі свободи совісті в СРСР, зокрема і врегулюванню державно-церковних 
відносин. У названих працях всебічно обстоювалась теза про «найдемократичніше, на відміну від 
інших країн, гарантоване дійсне право людей на свободу совісті в СРСР та демократичний характер 
відносин між державою та релігійними організаціями». Але дійсно об’єктивно і неупереджено до 
проблеми змогли підійти тільки сучасні дослідники, серед яких І. Луковенко [7], В. Пащенко [8], 
А. Киридон [9], О. Ігнатуша [10], І. Романюк [11] та ін. Окремими аспектами радянсько-
монастирських взаємин у своїх роботах торкались Г. Лаврик [12], та Ю. Мариновський [13], 
О. Нестуля [14]. 

У даній статті робиться спроба виокремлення та узагальнення базових положень радянської 
правової бази та конкретних правових засад по відношенню до православних монастирів УРСР із 
залученням нових матеріалів, оскільки до теперішнього часу це питання по відношенню конкретно 
до монастирів майже не розглядалось. На великому обсязі матеріалів, що стосуються в переважній 
більшості державно-церковних відносин, відтворюється механізм поступового знищення правосла-
вних монастирів, що знаходились на території Радянської України. Дослідник концентрується на 
висвітленні атеїстично-правових засад, що слугували обмеженням усіма способами і засобами жит-
тєвого монастирського простору, що призвело, врешті решт, до повної ліквідації монастирів як та-
ких і релігійних громад, що існували на теренах колишніх монастирів. 

В новому типі ідеології – соціалізмі, на думку В. Леніна не було місця ні релігії, ні церкві. 
Ставлення радянської влади до релігії і церкви визначалось програмними положеннями більшови-
цької партії. Вже перші постанови радянської влади безпосередньо стосувалися більшості сфер 
життєдіяльності церкви. Декретом про землю, прийнятим ІІ Всеросійським з’їздом рад робітничих і 
солдатських депутатів 26 жовтня 1917 р. Було проголошено, що поміщицькі маєтки, рівно як і мо-
настирські, церковні з усім живим та мертвим інвентарем і забудовами переходять у розпорядження 
волосних земельних комітетів та повітових рад селянських депутатів. За будь-яке псування конфіс-
кованого майна, що «віднині належить всьому народові», оголошувалось тяжким злочином, що ка-
рався революційним судом [15.-С.407]. Фактично таким чином було проведено націоналізацію мо-
настирських та церковних земель. Відтепер землею не могли володіти на правах власності ні окремі 
особи, ні релігійні організації. Положення про земельні комітети, що було подане на затвердження 
РНК 5 грудня 1917 р. Було задекларовано, що «всі землі нетрудових господарств» (а отже і монас-
тирські) були націоналізовані і передані до розпорядження земельних комітетів. Наступною була 
постанова РНК від 11 грудня 1917 р. про передачу справи виховання і освіти духовного відомства у 
відання Наркомату освіти, а це означаловилучення з рук церкви всіх семінарій, духовних училищ, 
академій та інших духовних навчальних закладів, що, відповідно, позбавляло монастирі кваліфіко-
ваних кадрів.  

Наступ радянської держави на церкву продовжився у 1918 р. Тільки за період з 1918 по 
1924 рр. Було видано більше 120 декретів, циркулярів та інструкцій, що регламентували діяльність 
церкви. Фундаментом законодавчого оформлення ставлення держави до релігії було закладено 
прийняттям спеціального декрету СНК РСФРР «Про свободу совісті, церковні та релігійні товарис-
тва» від 23 січня 1918 р. Цей нормативний акт продублював Декрет Тимчасового Робітничо-
Селянського уряду України від 18 січня 1919 р. «Про відокремлення церкви від держави і школи від 
церкви». Єдиною відмінністю його від вищезазначеного декрету було те, щощо релігійні громади 
на території України втрачали право власності, але не правоздатності. Та цей суттєвий недолік було 
усунуто Декретом РНК УРСР від 3 січня 1920 р. [16.-С.83]. В тогочасній літературі цей декрет ха-
рактеризується як «...справжнє релігійне благо... яке дає повну юридичну можливість державі втру-
чатись у справи церкви, оскільки ці справи не релігійні, а політичні. В радянській державі існує 
свобода церкви як чисто релігійного інституту, але немає і не може бути ніякої свободи для церкви 
як для організації церковно-політичної» [1.-С.111-112]. Порядок втілення в життя положень цього 
декрету регулювався різноманітними нормативними актами, яких тільки в УРСР з 1918 по 1926 р. 
нараховувалось близько 75 [11.-С.187-188]. Кампанія супроводжувалась лозунгами радянської вла-
ди по відношенню до священнослужителів: «попи і монахи хочуть направити на радянську владу 
народні маси, які ще не встигли розібратися в чому тут справа» [2.-С.14]. Основні положення Дек-
рету про відокремлення церкви від держави і школи від церкви дістали закріплення на конститу-
ційному рівні. В Конституції УРСР 1919 р. «з метою забезпечення за трудящими дійсної свободи 
совісті» церква відокремлювалась від держави, і за всіма громадянами визнавалося право пропаган-
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ди релігійних, а також антирелігійних вчень. Визнавалася рівність виборчих прав громадян незале-
жно від віросповідання, але виборчих прав позбавлялися монахи  і духовні служителі церков і релі-
гійних культів [17.-С.184].  

Удар по економічній могутності монастирів та їх можливій участі у суспільному житті було 
прийняття Декрету УСРР «Про передання майна монастирських та інших церковних установ у ві-
дання народного комісаріату соціального забезпечення (НКСЗ)» від 17 травня 1919 р. Цей законо-
давчий акт передавав НКСЗ усе майно, за винятком храмів та предметів культового призначення, 
які було передано під контроль місцевих рад. Землі та ліси, маєтки та будівлі сільськогосподарсько-
го призначення, підприємства, що пов’язані з сільським господарством та промисловістю були пе-
редані під контроль відповідних комісаріатів [7.-С.179]. Для координації заходів по проведенню 
положень Декрету в життя при НКСЗ передбачалось утворити «Комісію по ліквідації майна церко-
вних, монастирських та інших релігійних установ» у складі представників від комісаріатів: соціаль-
ного забезпечення, землеробства, внутрішніх справ, охорони здоров’я, юстиції, фінансів та освіти 
[14.-С.67].  

У 1921–1922 рр. у радянської влади з’явилась неабияка нагода для переможного завершення 
«війни з релігією» – голод 1921–1922 рр. Церква не залишилась осторонь проблем допомоги дове-
дених до відчаю людям, чти і скористалась радянська влада. Так з’явився декрет ЦВК РСФРР від 23 
лютого 1923 р. «Про вилучення церковних цінностей у фонд допомоги голодуючим». У відповідно-
сті до нього передбачалося у місячний термін вилучити з церковного майна усі предмети із золота, 
срібла та дорогоцінного каміння, направивши їх у фонд Наркомфіну для допомоги голодуючим.. 
Через два тижні, 8 березня 1922 р. ідентичний правовий акт «Про передачу церковних цінностей у 
фонд допомоги голодуючим» схвалив ВУЦВК [14.-С.131]. 

Отже, радянська влада почала справжній масовий наступ на монастирські господарства, під-
кріплений відповідними нормативними актами. Спираючись на сучасне трактування поняття «мо-
настир», подане В.В. Ластовським маємо: «Монастир – це структурний підрозділ церкви, який має 
стале географічне місцезнаходження, конкретне церковно-адміністративне підпорядкування, власну 
систему управління, засновану на ідеї самоврядування, є самостійною господарчо-економічною 
одиницею, виконує функції релігійного характеру, підготовки кадрів для вищої церковної ієрархії, 
підтримує стійкий зв’язок населення із вищою церковною владою та забезпечує її стабільність» [17. 
С.206]. Відштовхуючись від цього поняття, можна оцінити ситуацію, що склалася. Радянська влада 
поетапно наступала на кожен з пунктів визначення. З огляду на те, що православні монастирі здійс-
нювали функцію як релігійного, так і господарсько-економічного характеру, більшовицька влада в 
Україні одразу прагнула ліквідувати політичного противника в особі інституту чернецтва (тобто 
сили, що мала вплив на маси, особливо сільського населення), і задовольнити чималі потреби в 
службових та житлових приміщеннях [12.-С.152]. Масова атака по всим позиціям життєдіяльності 
монастирів, як самостійної структури, призвела до їх винищення. В результаті інтенсивного закрит-
тя монастирів на початку 1920-х рр. «прогнані зі своїх осель мешканці монастирів розділилися на 
дрібні гуртки, й осівни в різних селах, організували нові осередки релігійності у формі скитів та 
дрібних монастирів... Є ще багато сіл, де на праватних квартирах поміщаються ченці та черниці. 
Звичайно, всі вони уявляють з себе мучеників за віру Христову, а тому і зовсім ясно, що вони не 
можуть висказуватися приязно про теперішні порядки» [19.-Ф.5.-Оп.1.-Спр.2198.-Арк.189]. Загроза 
спалаху активного опору змусила радянську владу видати спеціальний циркуляр НКВС від 12 гру-
дня 1923 р. за №456с, за яким на деякий час закриття монастирів припинялось. Тим не менш, на 
1924 р. було зачинено вже 31 монастир (що складало третину від їх загальної кількості на 1920 р.) 
[20.-С.105], не дивлячись на видання вищезгаданого циркуляру, радянська влада серед першочерго-
вих завдань партії вважала боротьбу з релігією – нехай поступову, але ліквідацію навіть залишків 
монастирського життя. Так, 14 серпня 1924 р. ВУЦВК спільно з НКВС оприлюднили новий цирку-
лярний лист, в якому зазначалось, зокрема, таке: «закриття храмів і молитовних будинків може 
здійснюватись... коли в даному населеному пункті відчувається гостра потреба в приміщенні для 
санітарно-медичних, культурно-просвітницьких і громадських закладів» [14.-С.212]. Скористав-
шись нагодою, радянська влада продовжила ліквідацію «очагів розпусти і мракобісся». 

У 1927 р. набрав чинності Адміністративний кодекс УРСР, десятий розділ якого був присвя-
чений питанням про релігійні культи. В цьому кодексі були задекларовані всі положення Декретів 
початку 1920-х рр., а на додачу, всі релігійні організації були позбавлені права вести релігійну про-
паганду [6.-С.52]. Друга хвиля закриття православних монастирів по території України пройшла у 
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1927 р. і принесла свої плоди – на 1 січня 1928 р. на території України залишилось лише 9 монасти-
рів (із 74-х на 1924 р.). 30 червня 1928 р., як відповідь на заклики Й. Сталіна, ЦК КП(б)У прийняв 
резолюцію «Про релігійний рух і антирелігійну пропаганду», в якій наголосив на необхідності по-
силення наступу проти релігії. Розгорнута програма резолюції давалася в листі ЦК ВКП(б) «Про 
заходи по посиленню антирелігійної роботи» від 24 січня 1929 р., та направленому в лютому того ж 
року листі Л. Кагановича до республіканських, крайових, обласних, губернських та окружних комі-
тетів партії. І одразу ж на виконання  директивних вказівок «сталінського штабу» в Україні почала 
набирати обертів нова хвиля антирелігійних і антицерковних кампаній, що переросла у масове за-
криття монастирів, вилучення з них культового майна та широкомасштабних репресій проти духо-
венства [14.-С.15]. 

Подальший розвиток законодавчо-правова політика по відношенню до церкви отримала в 
Постанові ВЦВК і Раднаркому «Про релігійні об’єднання» від 8 квітня 1929 р. У серпні 1929 р. в 
газеті «Правда» було опубліковано статтю О. Ярославського «А не пора ли проверить монастыри?», 
в якій ясно було відображено позицію радянської влади по відношенню до тих монастирів, що за-
лишились. «Ми вважаємо, що існуванню монастирів треба покласти край. Монастирям немає місця 
у радянській державі. При нашій бідності і потребі в житлі всі монастирські приміщення мають ра-
ціонально використовуватись... Краще, якщо спмі робітники і селяни зроблять безбожні висновки. 
Вони повинні переконатись, що монастирі були і залишаються знаряддям чужого робітничого кла-
су, буржуазного впливу, що монастирі – опора ворожих соціалістичному будівництву елементів» 
[20.-С.106].  

Граючи на почуттях мільйонів віруючих, радянське і партійне керівництво в центрі і на міс-
цях прагнуло обґрунтувати закриття монастирів волею трудящих. У 1929 – на початку 1930-х рр. 
сторінки газет рясніли про резолюції зборів робітників заводів і фабрик, інших трудових колекти-
вів, публікували ухвали мітингів і сесій та президій місцевих Рад, в яких вимагалось передати від-
повідне культове майно з усіх храмів, як зачинених, так і діючих – на індустріалізацію. В обіжнику 
НКВС УСРР «Про реалізацію культмайна з молитовень, що закриваються» від 6 березня 1930 р. 
Встановлено порядок реалізації культмайна, одержаного з церков та монастирів. Зокрема, всі позо-
лочені речі, в тому числі ікони та іконостаси  належало здавати до Московського утильзаводу ОД-
ПУ, з дорогоцінних металів – до фінансових органів, з кольорових – до Рудметалторгу, речі свя-
щенного характеру (ризи, корогви) – до Держторгу, щоденного вижитку – до державного фонду 
матеріальних ресурсів [14.-С.113].За часів тотальної колективізації, насельників ще існуючих мона-
стирів почали звинувачувати у переховуванні колгоспного хліба, що слугувало причиною закриття 
жіночих монастирів Дніпропетровщини і Черкащини. Останнім, 1932 р. було закрито Браїлівський 
жіночий монастир на Вінничині. Насельниць монастиря звинуватили у переховуванні куркульсько-
го хліба і протиставили колгоспникам навколишніх сіл, примусивши останніх негайно проголосу-
вати за закриття монастиря. Одразу після зачинення останнього монастиря, владні структури по-
дбали про офіційне закріплення положень регулювання діяльності релігійних організацій в цілому, 
щоб остаточно позбавитись від залишків чорного духовенства, що намагалось влитися до інших 
релігійних структур. 

23 червня 1932 р. було оприлюднено Інструкцію Секретаріату Президії ВУЦВК «Про порядок 
організації, діяльності, звітності і ліквідації релігійних громад і про систему обліку адмінорганами 
складу релгромад та служителів культу» [16.-С.107-122]. Колишніх ченців та черниць продовжува-
ли звинувачувати в «антирадянській» діяльності, пояснюючи це «реакційним впливом релігійних 
осередків» на населення. Насправді ж, виправдовуючись утворенням колективних господарств «на 
благо простому народу», більшовицька влада скористалася матеріальною базою монастирських го-
сподарств для задоволення своїх потреб (перш за все, у здійсненні «аграрної революції», що було 
одним з перших пунктів їх програми).  

Політика Радянської влади призвела до того, що монастирі України на кінець 1920-х рр. Були 
позбавлені прав юридичної особи, майже не мали землі і недоторканих капіталів, будівель, грошо-
вих вкладів. Починаючи з 1919 р. все монастирське майно радянська влада конфісковувала поряд з 
майном інших власників. Функціонування і діяльність православних обителей було паралізовано. 
Влада активно використовувала адміністративні методи тиску, трактуючи декрети та нормативні 
акти, що регулювали церковні питання в руслі загальнодержавної концепції антирелігійної політи-
ки. Загалом, на початок 1930-х рр. Радянська влада домоглася ліквідації монастирів адміністратив-
ними методами. За 12 років (з 1920 по 1932) на території радянської України було закрито 108 мо-
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настирів. Окрім того, до середини 1930-х рр. ХХ ст. було знищено і більшість релігійних громад, 
що існували на теренах колишніх монастирів і складались, в основному з чернечого елементу. 

Знищуючи монастирі «повністю і безболісно», конфіскувавши монастирські землі та вилучи-
вши церковні цінності, радянська влада на початок 1930-х рр. повністю реалізувала свій політичних 
курс щодо монастирів. Та чи намагалась влада одержати тільки матеріальний зиск, отримавши спо-
руди та реквізувавши церковні та монастирські цінності на задоволення потреб нової «молодої» 
держави, що розвивається? Адже, монастирі і чернецтво були унікальним соціокультурним фено-
меном, що у 1920-30-х рр. опинилися у нових для себе умовах існування. За часів нової влади чер-
нецтво намагалось всіляко пристосуватись до нових умов, аби залишитись осередками милосердя в 
найжорстокіші часи. Проте, для того, щоб знищити чернецтво як соціальну верству, радянській 
владі не потрібно було когось розстрілювати чи висилати на північ. Для багатьох смертним виро-
ком ставало саме виселення з монастиря. З руйнацією монастирів як одного з головних структурних 
підрозділів церкви в релігійній ситуації наступив новий етап, який характеризувався насильниць-
ким витісненням із масової свідомості традиційних вірувань і заміщенням їх цінностями нового по-
літичного режиму. Зі знищенням оплотів християнської духовності радянська влада викорінювала 
цю християнську духовність в свідомості своїх громадян. Можна сказати, що у 1920–1930-х рр. 
православні монастирі і їх насельники сповна розділили нелегку долю, яка випала церкві, віруючим 
та всьому народу України. Знищення православних монастирів у 1920–1930-х рр. стало однією з 
трагедій ХХ ст. для України. Маючи багатовікову історію, виконуючи певну соціально-економічну 
та соціокультурну функції, монастирі та їх насельники стали непотрібними для радянської влади. 
Але про важливість такого соціокультурного феномену як монастирі, можемо судити хоча б з того, 
що в умовах незалежної України, в умовах демократії, православні монастирі знову почали відро-
джуватись. Протягом 1991–2007 рр. в Україні було відновлено та започатковано близько 200 право-
славних монастирів. Інтенсивне відроження інституту чернецтва є вагомим аргументом на користь 
їх необхідності для будь-якої європейської держави. 
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SUMMARY 

The article is dedicated to researching the problematic law situation of orthodox monasteries in 
1920s–early 1930s in Ukrainian Soviet Republic. It is tracked antireligious activity of the governments in 
relation to orthodox monasteries in Ukraine. 

 

Д.В. ОВЧАРЕНКО  
 

ЗМІНИ ЕТНІЧНОГО СКЛАДУ НАСЕЛЕННЯ ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИХ МІСТ  
В УМОВАХ УКРАЇНІЗАЦІЇ 1920-х рр. 

 

Однією з об’єктивних ознак нації, разом із мовою, традиціями, особливостями економічного 
укладу, є територія проживання нації. Місто займає важливе місце у процесі формування модерної 
нації. «Навіть у сільській Східній Європі колискою сучасних національних рухів було місто, а не 
хатина під солом’яною стріхою», зазначає Богдан Кравченко [1, с.22]. Отже необхідною умовою 
українського націотворення була українізація саме міст. Тому актуальним питанням для сучасних 
дослідників є дослідження змін етнічного складу населення міст Півдня України.  

Метою статті є охарактеризувати особливості змін етнічного складу населення міст Півдня 
України у 1920-х рр. 

Етнічний склад населення Півдня України 1920–1930-х рр. характеризував у своїй статті 
А.В. Черкаський [2]. Особливості українізації в містах Півдня України досліджує Н.І. Ідріс [3-4]. 
Етносоціальні зміни в українському суспільстві в 1920–1930-х рр. структуровано охарактеризував 
Б. Кравченко у монографії «Соціальні зміни і національна свідомість в Україні ХХ ст.» [1]. 
Ю. Лібер у своїх працях про особливості національної свідомості мешканців міст України у 1920-
х рр. приділяє увагу й етнічному складу населення міст [5-6].  

Необхідність етнічного підґрунтя для існування націй відзначається майже всіма розробника-
ми теорії націй. Визначення чисельності та розміщення «етнічного ядра» має важливе значення при 
дослідженні процесів формування нації. Особливо це відзначають прихильники етнологічної кон-
цепції, джерела якої закладені засновниками німецького «культурницького» націоналізму кінця 
ХVIII – початку ХІХ ст. Переконують у цьому і сучасні дослідники. Джон Гатчінсон та Ентоні Сміт 
визначають спільність культури, прив’язаність до батьківщини, ідею спільного походження, спіль-
ну історичну пам’ять як важливі ознаки етносів [7, c.215]. Серед характерних особливостей нації 
Eнтоні Сміт виділяє відмінні культурні риси, наявність спільної, відносно великої території та чи-
сельності населення, зовнішньополітичні відносини, наявність спільних почуттів та системи лояль-
ностей, безпосереднє членство в цій групі, з рівними правами громадянства для всіх її членів, вер-
тикальна економічна інтеграція зі спільною системою поділу праці [1, c.70].  

Етнічний склад Півдня України на початок 1920-х років був сформований під впливом полі-
тичних і соціально-економічних перетворень у Російській імперії кінця ХVIII – початку ХХ століть. 
Наприкінці ХVIII ст. на Півдні України починається період значних змін кількісного, етнічного 
складу та розселення населення. Це було обумовлено остаточним приєднанням цього регіону до 
Російської імперії. Тобто по-перше заселення цієї місцевості було пов’язано з військово-
політичними успіхами Російської імперії, а по-друге – с господарсько-економічними потребами. 
Цього періоду було засновано значну кількість південноукраїнських міст, деякі з яких у подальшо-
му стали економічними центрами регіону.  

У першій половині ХІХ століття динаміка розвитку інфраструктури і збільшення чисельності 
мешканців міст була досить низькою, що було обумовлено певною кількістю факторів, і насампе-
ред існуванням в Росії кріпосного права.  
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Можна стверджувати, що в другій половині ХІХ століття починається другий етап розвитку 
Півдня. Південноукраїнські міста почали перетворюватись у великі торгівельні та промислові 
центри. Кількість міських жителів значно зросла. Велику їх частку складали новоприбулі росіяни, 
які поповнювали число робітників нових фабрик і заводів. Як наголошує Богдан Кравченко, незна-
чна міграція українців із села до міста була обумовлена не тільки ментально-психологічними фак-
торами, а й соціально-економічними передумовами, які склалися історично. У губерніях Росії за 
кріпосницьких відносин селянство більшою частиною обкладалося оброком. У російських селян не 
було майже жодних перепон до заробітку на промислових підприємствах у містах. В Україні тра-
диційно внаслідок сприятливих умов для землеробства переважна частина селян виконувала пан-
щину. Це, у свою чергу, обумовило більшу підготовленість російських селян для фабрично-
заводської праці [1, c.35]. Як зазначає Г.Ф. Турченко, «у ключових сферах життя – промисловості, 
торгівлі, державній службі та інтелектуальній діяльності – саме представники титульної нації в 
Україні виявилися на становищі національних меншин. І напередодні революції 1917 р. українці все 
ще вирощували хліб та доглядали худобу, а промисловою діяльністю, торгівлею, адмініструванням 
в їх країні займалися представники інших націй, головним чином росіяни, євреї, поляки. Таке ста-
новище не могло не викликати глибоких суперечностей, які були постійним фактором суспільного 
життя і в той же час додатковим чинником національної мобілізації» [8].        

Особливості існування міст Півдня України в умовах російської імперської дійсності наклало 
значний відбиток на їх населення. Люди звикли до російського мовного, культурного середовища, 
вважали його природнім, навіть українські за походженням міські жителі в переважній більшості не 
ідентифікували себе як українці. Місто було замкнутою системою, конгломератом неукраїнської 
ментальності. Для міст Півдня України це ускладнювалося відсутністю певних традицій. На відміну 
від, наприклад, міст центральної та північної України, ці міста здебільшого заселялися неукраїнця-
ми.  

Міста відіграли особливу роль під час визвольних змагань 1917–1920 рр. В. Винниченко вка-
зує на малий потенціал українського руху в містах, слабку підтримку його переважною більшістю 
русифікованої міської інтелігенції [9, с.59].       

Охарактеризуємо які зміни в етнічному складі південноукраїнських міст в умовах українізації. 
Звернемось до законодавчого визначення міста, що існувало у 1920-х роках. За постановою ВУЦВК 
і РНК УРСР, прийнятою 24 квітня 1924 року, обов’язковою умовою для віднесення населеного 
пункту до розряду міст була наявність у ньому не менше 10 тис. мешканців, а до розряду селищ мі-
ського типу - не менше 3 тис. мешканців. Державна статистика прагнула до того, щоб під час пере-
пису були найбільш точно представлені міські поселення, що є такими за своїм характером, тому до 
списку міських селищ, що підлягають перепису, були включені всі офіційно визнані міста і посе-
лення. Ознаками віднесення населеного пункту до розряду міста були: 1) за характером поселення – 
фабрично-заводські селища, станційні, дачні містечка, торговельно-промислові села; 2) за заняттям 
населення – не менш половини населення працездатного віку, зайнятого (за основним заняттям) не 
в сільському господарстві; 3) за кількістю населення – для фабрично-заводських, станційних, дач-
них поселень і містечок – не менше 500 осіб, для торговельно-промислових сіл – не менше 2000 
осіб. 

Складені Центральним статистичним управлінням України списки міських поселень, що під-
лягали перепису, були затверджені ЦСУ СРСР. 

Законодавче визнання за поселенням статусу міського не завжди відповідало дійсному стану 
речей. До переліку міських поселень, головним чином за списком ЦСУ, була включена велика кіль-
кість (близько 50) таких населених пунктів, де більшість населення працездатного віку була зайнята 
в сільському господарстві, а тому вони по суті не були міськими. Частина з них, так і не набувши у 
подальшому статусу міста, була виключена зі списку міських поселень. Наприклад, Янівка Одесь-
кої області, Хорли Миколаївської області тощо [3, c.69]. 

За підрахунками Арсена Хоменка, з 1897 по 1926 рр. кількість українців у містах з населенням 
понад 100 тисяч збільшилася по Україні у 3,5 рази, по менших містах – приблизно у два рази 
[10, c.35].  

За даними перепису населення 1926 р., які наводить Б. Кравченко, у Степовому районі (Оде-
ський, Херсонський, Миколаївський, Мелітопольський, Первомайський, Зінов’ївський, Маріуполь-
ський, Старобільський округи) етнічний склад був таким: 66,1 % українців, 14,3 % росіян, 7,1 % 
євреїв, 12,5 % представників інших національностей (у всіх регіонах, окрім степового, інші етноси 
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не перевищували 8 % в етнічному складі населення). У містах степової зони проживало: 32,9 % 
українців, 33,1 % росіян, 27,7 % євреїв, 6,3 % представників інших національностей [1, c.72]. За 
підрахунками Б. Кравченка, рівень урбанізації в України з 1897 по 1926 рр., знизився тільки у сте-
повій зоні (на 3 % – з 22,5 % до 19,1 %) та на Поліссі, тоді як взагалі по Україні – зріс з 16 до 18,5 % 
[1, c.74]. Війна і революційні події – період, що тривав близько 7 років, – призупинили зростання 
кількості міських жителів. Порти Чорного моря перестали бути центрами експорту збіжжя на Захід, 
тобто втратили одну з основних своїх функцій, що призвело до послаблення темпів росту населення 
міст. У 1926 р. з 1 056 969 міських жителів Степового району 759 775 (71,9 %) проживали в окруж-
них центрах, 297 194 (28,1 %) в інших міських селищах Степового району у 1926 р. Етнічний склад 
мешканців окружних центрів Степового району був таким: українців – 41,1 %, росіян – 29,3 %, єв-
реїв – 24,3 % [12, с.176-183]. В інших містах Степового району без окружних центрів проживало: 
українців – 49,85 %, росіян – 23,99 %, євреїв – 21,09 % [12, с.12-41]. Тобто невеликі міста були де-
що більше заселені українцями ніж окружні центри.  

Для ілюстрації динаміки змін етнічного складу порівняємо населення міст Півдня України за 
переписами 1897 і 1926 рр. 

 
Таблиця 1. Етнічний склад населення міста Запоріжжя Запорізького округу  

у 1897 і 1926 рр. [табл. складено за: 11; 12] 
 

м. Запоріжжя 
1897 р. 1926 р.  

 
етноси 

населення, 
осіб 

населення, 
% 

населення, 
осіб 

населення, 
% 

різниця*, 
% 

Українці 8101 42,98 26387 47,5 +4,5 

Росіяни 4667 24,76 14472 26,1 +1,3 

Євреї 5248 27,84 11319 20,4 -7,4 

Інші 833 4,42 3355 6 +1,6 

всього 18849 100 55533 100 - 
* де (+) – зростання частки етносу на відповідний відсоток за період з 1897 по 1926 рр. 
* де (-) – зменшення частки етносу на відповідний відсоток за період з 1897 по 1926 рр. 

 
Населення м. Запоріжжя з 1987 по 1926 рр. збільшилося у три рази, при цьому етнічний склад 

майже не змінився – домінували за даними обох переписів українці. Частка українців, росіян та ін-
ших етносів зросла, а частка євреїв зменшилась. В інших міських селищах Запорізького округу чи-
сельна перевага українців була більш відчутною – 79,1 %, росіян – 8,4 %, євреїв – 9,6 % [12].    

 
Таблиця 2. Етнічний склад населення міста Зінов’ївськ Зінов’ївського округу (колиш-

ній Єлизаветград) у 1897 та 1926 рр. [табл. складено за: 11; 12] 
 

  м. Зінов’ївськ 
1897 р. 1926 р.  

етноси 

населення, 
осіб 

населення, 
% 

населення, 
осіб 

населення, 
% 

різниця, 
% 

Українці 14523 23,62 29605 44,6 +21 

Росіяни 21301 34,64 16588 25,1 -9,5 

Євреї 23256 37,82 18358 27,6 -10,2 

Інші 2408 3,92 1833 2,7 -1,2 

всього 61488 100 66384 100 - 
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У Зінов’ївську навпаки не відбулося значного зростання кількості населення, але частка укра-
їнців зросла на 21 %, при зменшенні частки як росіян, так і євреїв на 10,2 %. В інших містах Зі-
нов’ївського округу етнічний склад був таким: українців – 78,8 %, росіян – 5 %, євреїв – 12,5 % [12]. 

 
Таблиця 3. Етнічний склад населення міста Дніпропетровськ Дніпропетровського 

округу у 1897 та 1926 рр. [табл. складено за: 11; 12] 
 

м. Дніпропетровськ 
1897 р. 1926 р.  

етноси 

населення, 
осіб 

населення, 
% 

населення, 
осіб 

населення, 
% 

різниця, 
% 

Українці 
 

17787 15,76 83748 36 +20,2 

Росіяни 
 

47140 41,78 73418 31,6 -10,2 

Євреї 
 

39979 35,43 62043 26,7 -8,7 

Інші 
 

7933 7,03 13127 5,7 -1,3 

всього 112839 100 232336 100 - 
 

Населення м. Дніпропетровська збільшилося з 1897 по 1926 рр. у два рази. Відбулося збіль-
шення частки українців на 20 % за рахунок відповідного зменшення росіян, євреїв та інших етносів. 
Етнічний склад інших міст Дніпропетровського округу був таким: українців – 64,5 %, росіян – 
19,2 %, євреїв – 9,5 % [12].  

 

Таблиця 4. Етнічний склад населення міста Херсон Херсонського округу  
у 1897 і 1926 рр. [табл. складено за: 11; 12] 

 

м. Херсон 
1897 р. 1926 р.  

етноси 

населення, 
осіб 

населення, 
% 

населення, 
осіб 

населення, 
% 

різниця, 
% 

Українці 11591 19,62 21124 35,9 +16,3 

Росіяни 27902 47,21 21147 36 -11,2 

Євреї 17162 29,04 14837 25,3 -3,7 

Інші 2421 4,13 1583 2,8 -1,3 

всього 59076 100 58691 100 - 
 

У м. Херсон населення скоротилося на незначну кількість жителів, збільшилася частка в ньо-
му українців на 16 %, на 11 % зменшилася частка росіян. В інших містах Херсонського округу: 
українців – 63,5 %, росіян – 21,6 %, євреїв – 12,9 % [12].  

 

Таблиця 5. Етнічний склад населення міста Миколаїв Миколаївського округу  
у 1897 та 1926 рр. [табл. складено за: 11; 12] 

 

м. Миколаїв 
1897 р. 1926 р.  

етноси 

населення, 
осіб 

населення, 
% 

населення, 
осіб 

населення, 
% 

різниця, 
% 

Українці 7780 8,46 31362 29,9 +21,4 

Росіяни 61023 66,33 46726 44,6 -21,7 
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м. Миколаїв 
1897 р. 1926 р.  

етноси 

населення, 
осіб 

населення, 
% 

населення, 
осіб 

населення, 
% 

різниця, 
% 

Євреї 17949 19,51 21786 20,8 +1,3 

Інші 5260 5,7 4850 4,7 -1 

всього 92012 100 104724 100 - 
 
У м. Миколаєві при збільшенні населення на 12 тис. відбулося збільшення частки українців на 

21,4 % при зменшенні частки росіян на 21,7 %. Етнічний склад інших міст Миколаївського округу 
був таким: українців – 55,1 %, росіян – 19,6 %, євреїв – 21,6 % [12]. 

 

Таблиця 6. Етнічний склад населення міста Одеса Одеського округу  
у 1897 і 1926 рр. [табл. складено за: 11; 12] 

м. Одеса 
1897 р. 1926 р.  

етноси 

населення, 
осіб 

населення, 
% 

населення, 
осіб 

населення, 
% 

різниця, 
% 

Українці 37925 9,39 73453 17,6 +8,2 

Росіяни 198233 49,09 162789 38,7 -10,4 

Євреї 124511 30,83 153243 36,4 +5,6 

Інші 43146 10,69 28205 7,2 -3,5 

всього 403815 100 417690 100 - 
 
Одеса була найбільш населеним містом Півдня України в ХІХ – на початку ХХ ст. Чисель-

ність населення міста з 1897 по 1926 рр. зросла незначно. В Одесі збільшилася кількість українців 
та євреїв, відповідно, на 8 та 5 відсотків, та на 10 % зменшилася частка росіян. Етнічний склад ін-
ших міст Одеського округу був таким: українців – 38,4 %, росіян – 20,3 %, євреїв – 36,6 % [12].       

Тобто в Одеському, Миколаївському, Херсонському, Зінов’ївському округах спостерігалася 
диспропорція між кількістю українців серед міського та сільського населення. Особливо вона була 
помітною в Одеському окрузі.  

Проаналізуємо національний склад робітників і службовців Півдня України у 1929 р. Адже 
етнічний склад робітників і службовців ілюструє зміни етнічного складу мешканців міст Півдня 
України. Порівняємо етнічний склад робітників і службовців України за даними переписів 1926 та 
1929 рр. 

Перепис 1929 року проводився під керівництвом профспілок. Крім питання про національ-
ність, до анкети були включені питання про мову – якою людина переважно розмовляє у сім’ї та 
якими вміє читати і писати. Перепис охопив 79,3 % від усіх працівників в Україні – це на 17 % бі-
льше, ніж охопив перепис 1926 року [13, c.12]. 

Якщо порівняти частку українців серед всього населення Півдня України, Степового та Дніп-
ровського регіонів 1929 р., та серед робітників цього регіону, то серед робітників українців було 
значно менше ніж серед всього населення Степового та Дніпровського регіонів. Але якщо порівню-
вати частку українців серед робітників Півдня та серед міських жителів Півдня, то тут навпаки, 
частка українців серед робітників була більшою, ніж серед мешканців міст Півдня. Так, якщо у 
Степовому регіоні серед міської людності українці становили 33,1 %, то серед пролетаріату – 46 %. 
У Дніпровському регіоні українці становили серед міської людності 49,5 %, серед пролетаріату – 
61,3 %. На нашу думку, це можна пояснити надходженням робочої сили з українського села, що 
посилилася у 1920-х рр. Таблиця 7 ілюструє зміни у етнічному складу пролетаріату України у 1926 
та 1929 рр. 
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Таблиця 7. Етнічний склад пролетаріату України у 1926 та 1929 рр. за регіонами,  % [13, c.15] 
 

Українці Росіяни Євреї поляки інші             Етноси 
 
Райони     

19
26

 р
. 

19
29

 р
. 

19
26

 р
. 

19
29

 р
. 

19
26

 р
. 

19
29

 р
. 

19
26

 р
. 

19
29

 р
. 

19
26

 р
. 

19
29

 р
. 

Полісся 62,5 65,7 14,0 11,3 15,9 15,8 3,7 4,0 3,9 3,2 
Правобережжя 56,9 66,5 14,9 8,7 20,8 18,4 4,6 4,0 2,8 2,4 
Лівобережжя 62,4 68,8 22,1 17,3 12,2 10,9 0,9 0,8 2,4 2,2 
Степ 39,2 46,0 33,5 27,1 19,5 18,4 1,8 1,5 6,0 7,0 
Дніпровський 52,8 61,3 28,5 22,9 14,4 9,9 1,0 1,1 3,3 4,8 
Гірничий 37,0 42,3 55,4 49,0 2,2 2,3 0,8 0,6 4,6 5,8 

 
Південь України охоплював Степовий, Дніпровський і Гірничий райони. За темпами зростан-

ня кількості українців серед пролетаріату Степовий та Дніпровський регіони поступалися тільки 
Правобережному. У 1929 році зростання у порівнянні з 1926 було у Степовому регіоні – на 6,8 % (з 
39,2 до 46 %), у Дніпровському – на 8,5 % (з 52,8 до 61,3 %). Можна відзначити, що за три роки це 
був достатньо високий показник зростання кількості українців серед робітників Півдня, які склада-
ли значну частину мешканців міст. 

Щодо пролетаріату України загалом, то його етнічний склад у 1926 р. був таким: українців – 
49,9 %, росіян – 31,6 %, євреїв – 12,8 %. Для порівняння, за переписом пролетаріату 1929 р., україн-
ців було 57,2 %, росіян – 25,1 %, євреїв – 11,7 % [13, c.13]. Кількість українців зросла на 7,3 %. Тоб-
то за три роки частка українців серед робітників помітно збільшилася. Це було пов’язане в першу 
чергу з початком індустріалізації – необхідністю у великій кількості робочої сили, міграцією сіль-
ських жителів до міст. Неп вніс певний поштовх для економіки: більшовики вирішили, що настав 
час вдатися до інших методів в господарстві. 

Важливою рисою етнічного складу населення у 1920-х рр. було зростання чисельності украї-
нців серед інтелігенції, верстви, яка в націотворчих процесах відіграє провідну роль. За даними пе-
репису 1929 р. у професійній спілці робітників освіти України частка українців зросла з 64,9 % у 
1926 р. до 71,5 % у 1929 р. (на 6,6 %), у професійній спілці робітників мистецтва частка українців 
зросла з 23,7 % у 1926 р. до 33,8 % у 1929 р. (на 10,1 %) Взагалі у спілках розумової праці в Україні 
частка українців зросла за період між переписами 1926 та 1929 рр. з 52,4 % до 58,2 % (на 5,8 %) 
[13, с.16]. Це було викликано змінами і в освітній системі. У 1922 р. лише 19 % студентів інститутів 
і 16 % – технікумів становили українці. На 1928 р. показники дорівнювали відповідно 54 % і 63 % 
[1, с.123].   

Цікаві дані містить перепис 1929 р. про рівень знання української мови пролетаріатом Украї-
ни. Відсоток осіб, які вміли читати і писати українською мовою, тобто фактично володіли нею, був 
більшим за тих, хто вживав її в родині. Так, в Одеській окрузі вміли читати українською мовою 44,3 
% робітників, писати – 38,3 %, того часу як розмовляли нею в родині всього 11,6%. Така ж ситуація 
спостерігалася і в інших південних округах. Збільшилася й кількість українців у складі профапара-
ту. Так, якщо за даними на 1 березня 1924 р. навіть серед низового профактиву (завкоми, місцевко-
ми, уповноважені) Миколаєва було 23,7 % українців, то наприкінці 1920-х років українці у профа-
параті становили понад 50 % [14, c.151]. 

Але дані перепису робітників 1929 року свідчать про частіше використання української мови 
у побуті серед пролетаріату. Зокрема, у спілці гірників вживання української мови вдома зафіксовано 
у 26 % у 1929 р. проти 15,2% у 1926 р. (збільшення на 10,8 %), у металістів, відповідно – з 15,7 у 
1926 р. до 22,7 % у 1929 р. (на 7 %), у будівельників – з 27,3 до 37,8 % (на 10,5 %), у спілці транспорт-
ників – з 21,8 до 33,9 % (на 12,1 %), у працівників освіти – з 59,6 до 67,3 % (на 9,7 %), у працівників 
торгівлі – з 42,6 до 49,5 % (на 6,9 %) [13, c.25].   

Ми спостерігаємо різницю в етнічному складі населення міст України в центрі міста та на йо-
го околиці. За переписом населення міста Запоріжжя 1926 р., у центрі міста – російськомовне насе-
лення переважало над україномовним у 2–2,5 рази. А у передмістях україномовне та російськомов-
не населення розподілялося практично порівну [15]. «У масі своїй українці – це жителі передмість, 
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що тяжіли до тієї зовнішньої межі, де місто зливалося із селом. Дуже часто – це ті самі селяни, що 
вели своє господарство в міській зоні. Навколо промислових підприємств, кустарно-ремісничих 
майстерень і транспортних вузлів було зосереджене переважно російське і єврейське населення», – 
відзначає Г.Ф. Турченко [16].              

Отже, проблеми національного розвитку українців у південному регіоні були глибші, україні-
зація стикалась тут з певними об’єктивними і суб’єктивними проблемами.  

Теорія «боротьби двох культур» Дмитра Лебедя, одного із секретарів ЦК КП(б)У на час запо-
чаткування нової національної політики більшовиків,  протиставляла культуру українського міста, 
як «вищої», культурі українського села. Це призводило до загострення напруженості, наприклад, 
стосовно новоприбулих мешканців із села. Саме міста, як політичні, культурно-освітні центри, віді-
гравали провідну роль у поширенні певних ідей, у тому числі національних. Але завдяки деякому 
економічному пожвавленню, спричиненому закінченням громадянської війни і введенням нової 
економічної політики, українці посилили своє представництво в містах в 1920-х роках у порівнянні 
з кінцем ХІХ ст. На думку Б. Кравченка,  у кінці ХІХ – початку ХХ ст. спостерігається пропорційне 
зменшення кількості українців при збільшенні загальної чисельності мешканців міста. Тобто при 
загальному збільшенні чисельності українців у містах, тенденція залишається – чим більше місто, 
тим менше там проживає українців. І цей момент гальмував консолідацію українців як нації. Бага-
толітня русифікаторська політика залишала в містах свій відбиток – тільки троє із чотирьох україн-
ців у 1926 році визнавали українську мову рідною [1, c.81]. 

У анонімному листі до Л. Кагановича автор листа оповідає про ставлення представника укра-
їнської інтелігенції до національної політики держави: «Мені доводиться слухати його (представ-
ника української інтелігенції) думку в бесіді зі мною про національну політику на Україні з боку 
Москви. Я вказував йому в останні дні на постанову ЦК КП(б)У про українізацію, про неенергійне 
проведення якої він мені говорив. На це він мені приблизно відповів, що в Індії англійські чиновни-
ки вчаться розмовляти туземною говіркою, щоб краще експлуатувати і т. д. і т. п. Тільки гнилий 
шовінізм, що дістався нам у спадок від минулого, може диктувати подібне тлумачення, і цим у зна-
чній мірі, мені думається, пояснюється осліплення, у якому знаходяться люди, що думають подіб-
ним чином. Але факт, що вони є і, може бути, що у середовищі української дрібнобуржуазної інте-
лігенції вони не поодинокі» [17, арк.24]. Лист ілюструє негативне ставлення частини української 
інтелігенції до національної політики радянської влади. 

На 1925 рік у більшості галузей промисловості України, окрім вугільної промисловості Дон-
басу, українці серед робітників переважали. Серед працівників металургійної промисловості украї-
нці складали 44,9 %, росіяни – 43,1 %, серед працівників української хімічної промисловості украї-
нців було 48,6 %, росіян – 27,8 %; серед залізничників, відповідно, – 69,1 та 24,7 % [13, c.16]. 

За даними часткового дослідження складу профспілок у 1923 році було підраховано, що три 
чверті робітників народилися в Україні. За результатами іншого опитування, серед 550 532 робіт-
ників і службовців, які становили 48 % від усіх членів профспілок України українці складали 40,1 
%, росіяни – 37,6 %, євреї – 14,5 %, інші – 7,8 %. За окремими даними (кількість опитаних 250 778), 
українці складали 43,8 % членів профспілок, українською мовою розмовляли 24,7 %.  

Низький відсоток українців серед пролетаріату обумовлював невелику їх частку й у складі 
профспілок. Так, у 1922–1923 pp. серед членів Миколаївської профорганізації українці становили 
лише 13,4 %, тоді як росіяни – 66,0 %, євреї – 15,9 %.  

На думку В.О. Стремецької, українізаційний процес у сфері профспілок можна умовно поді-
лити на два етапи: 1923–1925 pp. – організаційний, 1925–1929 рр. – період найбільших досягнень, з 
1930 р. – деукраїнізаційний [14, c.149]. 

У 1930 р. деякі профспілки, зокрема у Херсонському окрузі, складалися майже виключно з 
українців. 1928 р. на конгресі металургів, шахтарів і хіміків у Херсоні доповідачі часто говорили 
українською. За словами одного присутнього на заході журналіста, аудиторія слухала їх та «не реа-
гувала, як ще зовсім недавно, сміхом» [18; 5, с.213]. Так, по окремих херсонських спілках (нархарч, 
залізничники, профорганізація морпорту) відсоток українців коливався у межах 90 %. При цьому 
залишалися й такі профспілки, де українців не було взагалі або було дуже мало (шкірників, швей-
ників). 

Б. Кравченко надає такі дані про членство у профспілках: кількість українців зросла від 41 % 
усіх членів у 1923 р. до 57 % восени 1929 р. Між зимою 1926 і осінню 1929 р. кількість українців у 
промисловості (згідно з профспілковим переписом) зросла від 41 до 48 % (на 7 %); серед шахтарів – 
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з 36 до 40 % (на 4 %). У молодших вікових групах українці переважали. З-поміж учнів, які готува-
лися для промисловості, українці становили 62 % [1, c.106]. У великих трудомістких проектах на 
зразок греблі Дніпрельстану дві третини робочої сили становили українці. Найпоказовішим момен-
том щодо нових можливостей українців у пошуках роботи в промисловості було те, що їх набирали 
до найбільш кваліфікованого підрозділу робітничого класу, підрозділу металістів. Традиційно в 
цьому підрозділі робітничого класу домінували неукраїнці. Дослідження 1929 р., яке охоплювало 
південні регіони України, показало, що 52 % нових кадрів у цій галузі були українцями. Показово, 
що 1927 р. 44 % кваліфікованої робочої сили республіки походили з українського села [1, c.106]. 

Якщо у першій половині 1920-х рр. робітничий клас поповнювався значною мірою за рахунок 
тих робітників, які внаслідок економічного занепаду, спричиненого громадянською війною, мігру-
вали в села, а потім із відбудовою промисловості поверталися у міста, то з другої половини 1920-х 
рр. основним джерелом поповнення стали міграції корінних селян. За даними статистичного відділу 
Наркомпраці УСРР, у всіх галузях промисловості на кожні 100 робітників, зарахованих на роботу, 
вихідців із села було в 1925–1926 рр. – 44,3 %, в 1926–1927 рр. – 36 % і в 1927–1928 рр. – 
31,2 % [19, c.348]. 

Ще однією прикметною рисою цього періоду була сезонна міграція селян до міст, тобто пра-
цевлаштування представника селянської родини на промислові підприємства у місто на певний 
строк, а потім повернення до родини в село. 

М. Грушевський, після повернення на радянську Україну у 1924 p., зазначив: «національне 
свідомий і вихований клас селян, що приходить на млини, заводи та шахти, не впаде жертвою ру-
сифікації, а зможе вплинути на нове середовище і в результаті створити справжній український ро-
бітничий клас» [Цит. за: 5, c.210].  

Б. Кравченко виділяє при аналізі процесу українізації пролетаріату два напрямки – безпосере-
дньо офіційна мовна і культурна українізація та «ідентифікація з територією та інституціями Украї-
нської республіки» [1, c.113]. 

На думку Ю. Лібера, українізація, загальна освіта, кампанії щодо ліквідації неписьменності, 
мовна стандартизація й орфографічні зміни поділили жителів України на україномовних, багатомо-
вних і таких, що не читають та не розмовляють українською. Українізація, отже, підтвердила, що 
можна бути водночас сучасною людиною, міським жителем та українцем. Але ця нова міська укра-
їнська ідентичність не була універсально прийнятою. Формування національної ідентичності відрі-
знялося від регіону до регіону, від міста до міста, залежало від їхнього зв’язку з промисловістю та 
близькості до Російської республіки. Коли індивідууми стикалися з міським світом та його модерні-
зуючими інституціями, вони різною мірою пристосовували ними набуті економічні, релігійні, кла-
сові, мовні та культурні традиції. Їхнє походження і час, проведений у місті, допомагали визначити, 
чому різні урбаністичні групи по-різному реагували на національне перетворення в містах 
[5, c.215]. 

Багато істориків наголошують на споконвічному небажанні українських селян переселятися 
до міст, кажучи про «прив’язаність» їх до землі. Часто селяни не вважали працею будь-що окрім 
землеробства.   

Як зазначає Ю. Лібер, «для деяких селян міграція до міст означала надію, для інших – розпач. 
Для багатьох селян, змушених мігрувати з економічних чи політичних причин, міграція в міста та 
адаптація стали безладдям та відчуженням. Селяни були стривоженими, прикро враженими та дез-
орієнтованими. Кожного дня вони зазнавали принижень з боку тих, хто жив у місті довший час. 
Пристосування до міського життя було складним, як продемонстрував головний герой «Міста» Ва-
лер’яна Підмогильного Степан Радченко. Село було темним та гнітючим, але місто, незважаючи на 
сподівання героя, не було «землею обітованою». Натомість, воно було «жахливою помилкою істо-
рії» [5, 211; 20, c.275]. Хоч автор стверджував, що «міста треба не зневажати, а завойовувати», міс-
то все ж знівечило Радченка, і він спробував повернутися до рідного села. Його досвід та розчару-
вання були типовими» [5, c.211]. 

Таким чином, за даними перепису 1926 р., частка українців у складі міських жителів зросла у 
порівнянні з кінцем ХІХ ст. Більше зростання простежується на Півдні. У малих містах південних 
округів з населенням менше 50 тисяч жителів українці складали більшість. Зростання кількості 
українців серед промислових працівників Півдня України було значним і відіграло у процесі збіль-
шення числа українців серед міських жителів південноукраїнського регіону значну роль. Зміни у 
промисловості, перетворення міст Півдня на важливі економічні центри України сприяли цьому 
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процесу. Українізація південноукраїнських міст у 1920-х рр. була важливим підґрунтям для розгор-
тання процесів українського націотворення в нових, радянських умовах. 
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SUMMARY 
The article is dedicated to the problem of changing in ethnic compound in towns of the South 

Ukraine in 1920th. The author analyzes the presupposition  of changing in ethnic compound of the South 
Ukrainian towns in this period and  describes the population census of 1926 in South Ukrainian towns. On 
basis of this material the author comes to conclusion that ukrainization and industrialization led to 
migration of Ukrainian peasants to cities and to the increase of quantity and percentage of Ukrainians 
among urban population in towns of South Ukraine in 1920th. 
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ІІІ   РОЗДІЛ 

ФІЛОСОФІЯ, СОЦІОЛОГІЯ, ПЕДАГОГІКА, ПСИХОЛОГІЯ 
 

В.І. ВОЛОВИК 
 

ДО ПИТАННЯ  ПРО  ЗМІСТ  ПОНЯТТЯ  «СОЦІАЛЬНЕ» 
 

Як свідчить аналіз, поняття «соціальне» з повним правом може бути віднесено до найбільш 
вживаних. В той же час не можна не помітити, що це полісемантичне поняття, яке вживається в рі-
зних значеннях. Зокрема, Р.О Додонов і В.І. Додонова виділяють такі з них:  

– по-перше, соціальне – це складний системний рівень організації структурних елементів 
поміж собою, що має універсальний характер; 

– по-друге, поряд із «соціальним» у такому широкому значенні існує поняття «соціальна 
форма руху матерії». У цьому сенсі «соціальне» виступає синонімом понять «людське, суспільне»; 

– по-третє, в межах соціальної форми руху матерії виділяють власно соціальну сферу життя, 
яка має власну специфіку і відрізняється від економічної, політичної і духовної сфер. Поряд із соці-
альним до цього ж понятійного рівня відноситься також термін «громадянський», «громадянське 
суспільство»; 

– зовсім вузьке значення поняття «соціальне», що пов’язане із задоволенням різних людсь-
ких потреб. У цьому сенсі вживається словосполучення «соціальна політика», «соціальна робота», 
«соціальне забезпечення». На Заході використовується також поняття «гуманітарне» («гуманітарні 
потреби», «гуманітарна допомога»).1 

В той же час, як визнають авторитетні дослідники, «людство ще не знайшло більш-менш при-
йнятної і обґрунтованої відповіді на питання, що ж таке соціальне».2 Мабуть тому автори багатьох 
довідкових видань уникають торкатися змісту цього поняття навіть тоді, коли включення до них 
похідних від нього понять, здавалось би, просто вимагають це робити. 

Взяти хоча б таке видання, як «Універсальний словник-енциклопедія», де подаються такі по-
няття як «соціалізація», «соціальний шар», «соціальна група», «соціальна непристосованість», «со-
ціальна поляризація», «соціальна стратифікація», «соціальна структура», «соціальний статус», про 
таке базисне для них поняття як «соціальне» навіть не згадує.3 Відсутнє воно і в більшості філософ-
ських словників, включаючи енциклопедичні як українські, так і російські. 

Що ж стосується зарубіжних довідкових видань, то слід зазначити, що це поняття ними не так 
обійдено, як нашими вітчизняними, і тлумачиться у самих широких межах. 

Так, автори одного з американських соціологічних словників Девід Джері і Юлія Джері наво-
дять три значення, в яких вживається поняття «соціальне»: «... 1) якість певних комах, а також пев-
них видів тварин, включаючи людиноподібних, що живуть разом організованими колоніями або 
групами; 2) якість, що належить людському суспільству і/чи людським взаємодіям в організаціях і 
групах; 3) стурбованість і відповідальність за різні зв’язки і добробут індивідуальностей (напри-
клад, соціального працівника)»4. 

Як бачимо, у даному випадку має місце прагнення говорити про цікавляче нас поняття, обме-
жуючись зовнішніми проявами феномена, що воно позначає, не заглиблюючись у його сутність і в 
такий же спосіб ігноруючи спроби проникнути в неї, які раніше вже робились західними дослідни-
ками. 

Маючи на увазі саме це, слід сказати про П.О. Сорокіна, який багато уваги приділяв вивчен-
ню природи соціального явища. Аналізуючи напрацювання своїх колег, він звертав увагу на той 
факт, що всі визначення соціального, які пропонувались ними, «мають дещо загальне, а саме, що 
соціальне явище – об’єкт соціології – є перш за все взаємодія тих або інших центрів або ж взаємо-
дія, що має специфічні ознаки»5. При цьому сам він приходив до висновку про те, що найважливі-
шою ознакою, яка відрізняє соціальне явище у якості такого, тобто по суті його сутнісною характе-
ристикою, виступає психічна взаємодія. 

«... Соціальне явище, – стверджував П.О. Сорокін, – є соціальний зв’язок, що має психічну 
природу і реалізується у свідомості індивідів, виступаючи у той же час за змістом і тривалістю за 
його межі. Це те, що багато хто називає «соціальною душею», це те, що інші називають цивілізаці-
єю і культурою, це те, що треті визначають терміном «світ цінностей» у протилежність світу речей, 
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що утворюють об’єкт наук про природу. Будь-яка взаємодія, між ким би вона не відбувалась, раз 
вона наділена психічним характером...  буде соціальним явищем»6. 

П.А. Сорокін бачив, яку небезпеку для його дефініції таїть у собі існуюча невизначеність по-
няття «психічна взаємодія». Адже він не випадково тут же додає: «Психічна взаємодія може бути 
лише там, де взаємодіють одиниці або організми, що наділені розвинутою нервовою системою. У 
силу цього форми взаємодії людей поміж собою, а рівно й тварин, що не мають ніякого відношення 
до психічних форм, у сферу соціальних явищ не входять»7. 

Безумовно, сказане має важливе значення на шляху до розкриття сутності феномена, що по-
значається поняттям, яке нас цікавить. Однак виявити її П.А. Сорокіну, як нам здається, все ж не 
вдалося. 

Справді. Адже оскільки психіка притаманна не лише людині, а й тваринам, розглядати психі-
чну взаємодію у якості сутнісної характеристики того чи іншого соціального явища навряд чи буде 
правомірним і виправданим. Найбільш наближеним до адекватного відображення  сутності фено-
мена соціального, на нашу думку, є визначення, запропоноване Г.В. Осиповим: «Соціальне – це су-
купність суспільних відносин даного суспільства, інтегрована у процесі спільної діяльності (взає-
модії) індивідуумами або групами індивідів у конкретних умовах місця й часу. Будь-яка система 
соціальних відносин (економічна, політична та ін.) стосується відносин людей один до одного і до 
суспільства. Тому кожна з цих систем завжди має свій чітко виражений аспект. Соціальне є резуль-
татом спільної діяльності різних індивідів, що проявляється у їх спілкуванні і взаємодії»8. 

Поділяючи прагнення поважного автора спиратися у розкритті сутності соціального на діяль-
нісний підхід, у той же час хотілось би висловити думку про те, що при цьому досить продуктив-
ним міг би виявитись і філософський аналіз поняття «соціальне» у співставленні з його протилеж-
ністю, тобто з поняттям «природне». 

Як відомо, будь-яке з природних явищ,  у тому числі і людина як біологічна істота, має при-
родне походження, створене самою природою, обумовлене природними зв’язками, тобто без участі 
людини як явища соціального. Виділення її з тваринного світу (антропогенез) стало таким же гран-
діозним стрибком, як і виникнення живого з неживого, який довгий час відбувався у нерозривному 
зв’язку зі становленням суспільства (соціогенез). Періоди антропогенеза і соціогенеза (за оцінками 
вчених 3-3,5 млн. років, тобто у 1000 разів більше писаної історії) – нерозривно зв’язані сторони 
єдиного цілого – антропосоціогенеза. 

Звідси випливає, що всі явища, що мали місце на земній кулі у період, який передував антро-
посоціогенезу, носили чисто природний характер. Важко сказати, коли окремі з них почали набува-
ти якості соціального, однак є всі підстави стверджувати, що поява цих якостей була пов’язана з 
появою людини і формуванням первісних форм людської спільності, суспільства. Саме з цим і фі-
лологи пов’язують етимологічне значення терміна «соціальний».9 

Відокремившись від природи, від тваринного світу, людина не втратила своїх біологічних 
якостей, які, однак, зазнали колосальних змін. Це дозволяє зробити висновок, що «людина і тварина 
– це зовсім різні істоти, такі ж відмінні одна від одної, як небо і земля: між будовою кінцівок або 
внутрішніх органів, конституцією тіла або його співвідносними розмірами людини і тварини. Але 
найголовніша відзнака полягає у способі життя. Тваринне життя здійснюється природним чином, 
тобто як існування. Людське – суспільним, соціальним, як життєдіяльність»10. 

Саме виділення, відокремлення людини з природи, протиставлення себе їй обумовило форму-
вання її у якості активно діючого суб’єкта, який, розглядаючи природу у якості об’єкта, у той же 
час змушений рахуватися з тим, що об’єкт ставить певні межі його діяльності, яка внаслідок цього 
не може здійснюватись довільно, як йому заманеться. Зазначена обставина, у свою чергу, формує 
потребу у суб’єкта пізнавати її суттєві зв’язки, які обумовлюють розвиток об’єкта – закономірності 
розвитку природи, щоб узгоджувати з ними власну діяльність, оскільки його цілі формуються у 
відповідності до логіки розвитку оточуючого предметного світу, об’єктивно обумовлені потребами 
суб’єкта і його можливостями, у першу чергу, рівнем розвитку знарядь виробництва, продуктивних 
сил. Людина, в такий спосіб, є головною активною силою у взаємозв’язку суб’єкта і об’єкта як 
першого прояву соціального, його творцем. 

Соціальне, як нам уявляється, слід розглядати в якості філософської категорії, що позначає все 
різноманіття форм існування людини, різних об’єднань людей, відносин між ними, їх діяльності як 
способу освоєння світу, об’єктивної реальності шляхом використання результатів матеріального і 
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духовного виробництва попередніх поколінь, змінюваних спадкоємцями у зв’язку з перебуваючими 
у неперервному розвитку потребами. 

Не претендуючи на вичерпну повноту і непогрішність, запропонована дефініція в той же час 
вказує, по-перше, на наявність людини як суб’єкта, що обумовив появу зв’язків, які раніш були від-
сутні в природі – суб’єкт-об’єктних зі світом природи і суб’єкт-об’єкт-суб’єктні – один з одним, 
собі подібними, тобто суспільних відносин. Саме це, на нашу думку, і складає основну відмінну 
рису сутнісної характеристики соціального, соціальної матерії. 

Запропонована дефініція, по-друге, звертає увагу на різноманіття форм прояву суб’єкта як 
рушійної сили, що обумовлює зміни, розвиток соціального, соціальної матерії – від окремої людини 
до різних об’єднань людей (рід, плем’я, народність, нація, класи, інші, більш дрібні соціальні групи, 
конкретні  суспільства і людство в цілому), які також не можуть бути породжені природними 
зв’язками. 

Дефініція, далі, визначає сутність людської діяльності як специфічної форми руху, притаман-
ної соціальній матерії, що полягає у освоєнні світу, оточуючої людини об’єктивної реальності, яка 
здійснюється не лише шляхом предметно-практичного їх перетворення з допомогою створюваних 
знарядь праці, але й мисленево, духовно, з допомогою  перебуваючих у розвитку форм суспільної 
свідомості – наукової, релігійної, політичної, правової, моральної, естетичної і філософської. 

Запропонована дефініція також вказує на об’єктивні підвалини діяльності кожного покоління 
людей, що не залежать від їх волі і свідомості – результати матеріального і духовного виробництва 
попередників, створювану ними культуру, те, що складає так звану соціальну спадщину, яка також 
не може бути створеною природою, обумовлена природними зв’язками. Вступаючи в життя, кожне 
нове покоління будь-якого суспільного організму не може задовольнити свої потреби інакше, ніж 
спираючись на соціальну спадщину, що дісталась йому і передана попередниками. Однак і залиши-
ти її у незмінному вигляді вона також не може, оскільки цього не дозволяють нові потреби, що не-
перервно формуються. Задоволення їх обумовлює необхідність розвивати матеріальне і духовне 
виробництво, матеріальну і духовну культуру, тобто соціальну спадщину. 

Пропонуючи дефініцію соціального у якості робочої, ми цілком усвідомлюємо її умовність і 
відкритість для подальшої корекції і вдосконалення, досягнення більшої адекватності одного з най-
важливіших соціально-філософських понять феномену, що позначається ним. 
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Summary 

The article is concerned the philosophical analyses of the meaning of “social” as social philosophical 
concept.  Author explains your own definition of the concept that designates this complicated 
phenomenon. 

М.А. ЛЕПСЬКИЙ 
 

ДІАЛЕКТИКА МИНУЛОГО ТА МАЙБУТНЬОГО  
У ПЕРСПЕКТИВІ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЧАСУ 

 

ХХІ століття поступово формує свою картину світу з новими якісними змінами простору у 
процесі глобалізації, зі своїми характеристиками соціального часу, але ці зміни ґрунтуються на по-
передньому етапі розвитку, який часто-густо визначають як постнекласичний період. Попереднє 
ХХ ст. у пошуку часовості поступово втратило «святість» та «вічність» у проблематиці філософст-
вування. Але збереженим залишилося життя – або індивідуальне з практиками повсякденності, або 
присутності у «світовій історії». На місце зв’язку «тепер» і вічності приходить сучасне і майбутнє, 
яке не тільки спостерігається, а й стає фактором вибору рішення, активно вторгається практично 
орієнтована утопія, яка поступово трансформується у соціальну інженерію позитивного знання та 
соціальну технологію управління часом. Сучасні зміни потребують визначення основних рушійних 
протиріч розвитку у діалектиці минулого та майбутнього. 

Так, Е.М. Сергейчик визначив специфіку переходу від класичного до некласичного, а потім 
до постнекласичного типу раціональності, який «є похідним від переходу до нового статусу буття. 
Безліч його аспектів узагальнюється, рефлексується у сучасній філософії, у тому рахунку і в конце-
пціях онтологічного конструювання. Її логічна проекція – логіка оперування з буттям. Сучасний 
тип раціональності вимагає того, щоб феномен часу у різного роду міркуваннях був відпрацьова-
ний, усвідомлений, «зв’язаний з думкою». М. Гайдеггер не випадково підкреслював пріоритет часу 
буття людини, життєвого часу перед фізичним часом. Існує проблема співвідношення різних гори-
зонтів часу. За І. Кантом, час є внутрішньою формою людської чуттєвості, за К. Марксом – кількіс-
ною мірою руху, в тому рахунку і діяльності людини, за А. Ейнштейном – формою відношень між 
фізичними об’єктами, за А. Бергсоном – творчим поривом (в першу чергу, всього живого), за М. 
Гайдеггером – горизонтом людського буття, за П. Сорокіним – функціональною системною харак-
теристикою, за А. Прайором – конструктом, який неодмінно повинен знайти своє логічно операто-
рне виявлення. І в цих визначеннях ніхто не помилявся – кожний по-своєму правий. Проблема по-
лягає  в тому, щоб узгодити різні концепції часу на шляху подолання роз’єднання раціонального, 
діяльнісного і людиноцентристського підходів. Потрібно надати не тільки якісну, але й і кількісну 
характеристику порубіжжя раціональності у сучасній філософії історії» [1, 15]. Але практична оріє-
нтація дослідження часу потребує знаходити інструментарій, який за аналогією використовується з 
природознавства, а тому потребує з’ясування відмінності фізичного, геологічного, біологічного ча-
су від власне соціального часу, та слугує визначенню спрямованості еволюційного процесу. 

Об’єктом дослідження цієї статті є перспектива дослідження соціального часу. Предметом 
запропонованої статті є діалектичний взаємозв’язок минулого та майбутнього, який у соціальному 
пізнанні відображається у ретроспективному, історичному аналізі минулого та перспективному, 
прогностичному аналізі майбутнього. Метою статті є філософський аналіз діалектики минулого та 
майбутнього у перспективі дослідження соціального часу.  

У філософському дослідженні у ХХ ст. розуміння часу як тривання та зміни інтервалів допо-
внюється визначенням часу як зміни подій. Порівняння «подійного» часу, як сукупності моментів, і 
процесуального, як сукупності інтервалів, аналізувалось ще у статті З. Аугустинєка "Два визначен-
ня часу " [2, 48-53]. Ці два визначення розвивав В. Канке, який встановив що вони виконують різні 
функції: повійне визначення часу фіксує час як континуум, котрий виявляється математичним опи-
сом реального часу, що виконує у фізиці гносеологічну функцію ідеалізації, а процесуальне визна-
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чення часу має відноситись до світу реальних явищ [3]. Сучасний російський дослідник 
Л. Штомпель обґрунтовано вважає, що ці визначення не зовсім влучні, оскільки процес можливо 
досліджувати як подію, а подія може розгортатись як процес. Тому уявлення часу як рисунку інтер-
валів – не означає зведення часу до форми ділення, але є уявленням у формі зв’язку одного якісного 
стану з іншим, одного етапу процесу з наступним та попереднім. [4, 24-25]. 

Дослідження динаміки картини світу, що відображає життя суспільства, ставить проблему 
уточнення часового взаємозв'язку минуле – сучасне – майбутнє. Сучасне містить у собі пам'ять, як 
збереження життєво важливих подій, а також передбачення – передпізнання того що відбувається, 
майбутніх подій, і цілепокладання – створення майбутнього, подій що відбуваються. 

Ще Аристотель писав, що “теперішній час стикається з минулим і майбутнім” [5, 62]. Його 
ідею зв'язку минулого і майбутнього в сьогоденні розвинув Августин Блаженний, який стверджу-
вав, що “ні майбутнього, ні минулого не існує, і що неточно висловлюватися про три часи, коли го-
ворять: минуле, сучасне і майбутнє; а було б точніше, здається, висловлюватися так: сучасне мину-
лого і сучасне майбутнього. Тільки в душі нашій є відповідні три форми сприйняття, а не де-небудь 
інде (тобто не у предметній дійсності). Так, для сучасного минулих предметів є в нас пам'ять або 
спогад (memoria); для сучасного дійсних предметів є в нас погляд, поглядання, споглядання 
(intuitus), а для сучасного майбутніх предметів є в нас сподівання, покладання, надія (expectatio)” 
[6, 587-588]. 

При цьому сучасне – це момент, адже воно іде в минуле і спрямовується до майбутнього, про 
що свідчить життя “граду людського” (суспільства). За Августином, кожен вчинок християнина в 
передбаченні сповідального акту (звернення до “Граду Божого) виявляється в глибині моральної 
свідомості неминуче детерміноване не тільки минулим, але і майбутнім – вже існуючою у вічності 
відплатою: карою чи блаженством. Вчинком людина визначає і своє майбутнє (у “граді людсько-
му”), і свою вічність (у “Граді Божому”). 

З'ясування змісту двох динамік, що визначають сучасне – минуле і майбутнє, пов'язане з уто-
чненням положення про те, що минуле, сучасне і майбутнє виявляється не тільки в сприйнятті – 
спогаді, спогляданні і надії, але й в активності – минуле виявляється в поведінці (індивідуальній і 
соціокультурній), сучасне в діяльності, а майбутнє в цілепокладанні, прагненні до результату діяль-
ності. Динаміка сучасного може виявлятися по-різному, виходячи зі змісту минулого – сучасного – 
майбутнього. Минуле містить у собі померле та існуюче, котре руйнується. Сучасне – це існуюче, 
живуче, воно містить у собі минуле що руйнується і майбутнє, що твориться. Життя піддається 
двом динамікам. В одній воно активне – це динаміка в майбутнє в те, що твориться, в іншій воно 
пасивне – це динаміка руйнування, у минуле. Людина, як, зрештою, і більш масштабні суб'єкти, 
можуть об'єднати ці дві динаміки, тоді минуле стає майбутнім. У цьому випадку майбутнє руйну-
ється, але не знаходиться і минуле, відбувається становлення некрофілії, любові до смерті. 

Сучасне має свою міру смерті і міру життя. Тому, якщо в дійсному житті переважає минуле, 
то можна свідчити про збільшення обсягу того, що руйнується, зростання міри смерті, майбутнє 
твориться на основі песимізму. Якщо в сучасному переважає міра життя, спрямованість у майбутнє 
і пошук можливостей, то майбутнє формується на основі оптимізму. 

Автор жодним чином не заперечує минуле, воно необхідне як обмежуючий оптимізм сучас-
ного, але в той же час минуле це вже статика, це зруйновані можливості і сутність, на основі якого 
відбувається існування, створення нових можливостей. Минуле песимізмом, мірою смерті, обмежує 
сучасне, його оптимізм і ентузіазм. Але оптимізм минулого, його міра життя, утверджує оптимізм 
сучасного й обмежує песимізм. Взаємозв'язок оптимізму і песимізму не може орієнтувати минуле, а 
тільки майбутнє. У свою чергу, взаємозв'язок оптимізму і песимізму минулого, це вже не процес 
становлення соціальної перспективи, але обстановка сучасного, на основі якої самовизначається 
суб'єкт. 

Обстановка завжди характеризується заданістю, соціальна перспектива – змінюваністю, тому 
взаємозв'язок оптимізму і песимізму характеризує і обстановку, а не тільки соціальну перспективу. 
Коли здійснюється соціальна перспектива, на яку було зорієнтовано увагу і волю, тоді інші можли-
вості вже упущені і загублені. Інакше кажучи, результат для минулого заданий сучасним, а для да-
лекого минулого – близьким минулим. Опанування соціальним продуктом людей, які минули (про-
жили), стає активно діючим у сучасному і майбутньому живучих. Виходячи з цього, головним в 
опануванні минулим є розуміння і пояснення, а майбутнього – предпізнання як передбачення, про-
гнозування і цілепокладання. Необхідно відзначити, що у вивченні взаємозв'язку “сучасне – мину-
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ле” здійснюється ретроспектива, дослідження минулого з позиції сучасного і визначення минулим 
сучасного при актуальності і значимості цього минулого для сучасності. У вивченні взаємозв'язку 
“сучасне – майбутнє” здійснюється перспектива формування майбутнього в сучасному, предпіз-
нання й утворення майбутнього в сучасному або визначення сучасного з позиції майбутнього. 

Звичайно, не все що відбувалося має своє значення для сучасного і майбутнього, інакше ка-
жучи, історичним є значиме для сучасного і майбутнього. Багато подій, що визначалися сучасника-
ми як “історичні”, виявлялися незначимими для наступних поколінь, динаміки в майбутнє, якщо 
мали великий обсяг дублюючого і віджилого матеріалу. Отже, не все минуле є історичним, як не всі 
зміни, що відбуваються у сучасному є перспективними. Перспективними є ті суспільні зміни, май-
бутній результат яких має історичний характер, тобто істотно впливає на життя суспільства. У свою 
чергу, історичними є ті суспільні зміни, досвід яких є значимим для наступних поколінь, для май-
бутнього життя суспільства. Історичний процес у часовому зрізі включає перспективні соціальні 
зміни, що втілюються в дійсне громадське життя і згодом стають надбанням історії, життєво важ-
ливим досвідом людства. 

Ретроспективі, як опануванню минулого розвитку суспільства, присвячена історія. У визна-
ченні минулого А.В. Гулига виділяє три методологічно важливі відношення дослідника до історії як 
науки: історія – це наука про життя і розвиток суспільства, історія – наука про минуле; історія – на-
ука, що вивчає минуле людського суспільства [7, 7-8]. Необхідно відзначити, що перше визначення 
“історія як наука про життя і розвиток суспільства” є найбільш широким, і в такому розумінні істо-
рія повинна містити в собі всі науки, у тій чи іншій мірі вивчаючі життя суспільства, наприклад, 
соціологію, соціальну психологію, соціальну філософію і т.д. Але саме в такому, широкому смислі, 
розумінні історії, як правило, розглядається історичний процес. Широке розуміння історії пов'язане 
з підходом до суспільства як соціального організму, історія життя якого розглядається як процес 
розвитку. У широкому розумінні історії, перспективний процес (етапи сучасного і майбутнього 
розвитку суспільства) входить складовою частиною в історичний процес, поряд з минулими етапа-
ми процесу розвитку суспільства. Такого підходу дотримувалися Л. Февр, О. Шпенглер, що вклю-
чали майбутнє в історичний процес. 

Більш вузьке розуміння історії визначає її як “науку, що вивчає минуле людського суспільст-
ва ”. У цьому сенсі об'єкт і предмет історії більш чітко окреслений, ним виступає не весь процес 
розвитку людського суспільства, а тільки минулий, об'єктивний, непідвладний соціальному суб'єк-
ту, що вже відбувся. У цьому випадку історію можна розмежувати з іншими соціальними науками. 
Історичний процес, у вузькому розумінні, являє собою розвиток суспільства, що відбувся, зі своїм 
соціальним результатом, який має об'єктивний характер. На наш погляд, таке розуміння історично-
го процесу дає можливість розмежовувати його з перспективними процесами, у яких розвиток сус-
пільства відбувається в залежності від об'єктивних наявних умов, а також від зусиль, спрямованості 
і специфіки існуючих, діючих соціальних суб'єктів. 

Історичний процес визначається дослідниками в діалектичній єдності суспільного часу і про-
стору. При цьому історичний простір і час має свою специфіку. У характеристиці історичного часу 
і простору, на наш погляд, евристично вдалою є точка зору В.І. Воловика. Соціальний простір уяв-
ляється як розгалужена система суспільних зв'язків, у якій фіксується співіснування величезного 
різноманіття соціально-предметних об'єктів, подій з погляду їхньої упорядкованості, насиченості і 
ступеню охоплення, що виражає соціальне буття, яке перебуває в розвитку… Історичний простір 
позначає особливу частину соціального простору, параметри якого фіксують місце, глибину і дов-
жину сутнісних змін соціального організму, їхній взаємозв'язок з іншими соціальними організмами, 
їхніми структуроутворюючими елементами і подіями. Історичний простір виступає як своєрідна 
матриця, відповідно до якої у визначені епохи відтворюється той чи інший спосіб життя людей, що 
характеризує історичне буття соціального організму [8, 48]. 

Історичний простір у цьому визначенні розглядається у широкому смислі історичного проце-
су. Тому необхідно внести деякі уточнення в розмежування історичного і перспективного просто-
рово-часового дослідження. На наш погляд, історичний простір характеризує параметри сутнісних 
змін, які вже відбулися в соціальному організмі, коли події і їхній результат відомий, а структуроу-
творюючі елементи вже змінилися. Якщо ж соціальні структуроутворюючі елементи постійні, то це 
свідчить про їхню приналежність до сучасного суспільства або його позачасовий характер. Але 
оскільки соціальні суб'єкти в різні історичні епохи змінюють один одного на історичній арені, змі-
нюється система суспільних відносин і порядок у соціальному бутті, то позачасове значення мають 
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хіба що соціальні функції соціальних суб'єктів. На відміну від історичного простору, у якому істо-
ричні події вже відбулися, у життєдіяльності попередніх поколінь перспективний простір багато в 
чому залежить від поколінь людей, що живуть та діють. Тому соціальні зміни в перспективному 
просторі мають суб'єктивні характеристики. Перспективний простір – це та частина простору, де 
знаходяться активно діючи соціальні суб'єкти, де відбуваються істотні зміни в суспільному житті, 
що виносять нову якість життя людей на новий рівень її розвитку. 

Перспективний простір – частина соціального простору, у якій відбувається діалектичне за-
перечення “матриці” віджилого способу життя людей, що заважає чи стримує суспільний розвиток. 
Перспективний простір людей, що живуть та розвивають суспільне життя, виражає єдність об'єкти-
вного і суб'єктивного в розвитку суспільства. Так, у суспільній перспективі зберігаються ті соціаль-
ні об'єкти, суспільні відносини і соціальні структури, що слугують суспільному життю, вони є об'-
єктивно необхідними і їх свавільна зміна може привести до кризових явищ у житті суспільства. І, 
навпаки, необхідні зміни соціального простору є перспективними, оскільки виражають об'єктивні 
потреби життєдіяльності суспільства, але мають конкретних соціальних суб'єктів своєї реалізації, 
тому характеризуються суб'єктивною визначеністю і виражаються в суб'єктивних вимірах. 

Таким чином, перспективний простір – це особлива частина соціального простору, у якому 
відбуваються істотні зміни громадського життя, здійснюється розвиток суспільного життя. Специ-
фіка історичного і перспективного виявляється також у часових характеристиках суспільного жит-
тя. За визначенням В.І. Воловика, історичний час як вихідне поняття філософії історії позначає вну-
трішньо пов'язану з історичним простором форму історичного буття, що характеризує послідов-
ність, тривалість, ритми і темпи сутнісних змін соціальних організмів, відокремленість стадій їх-
нього історичного розвитку. Він має всі загальні особливості, властиві соціальному часу. 
В.І. Воловик виділяє особливості історичного в соціальному часі. Соціальний час з'являється як 
внутрішній час суспільного життя, будучи ніби вписаним у зовнішній щодо нього час природних 
процесів. Історичний же час виступає як вписаний в зовнішній стосовно нього соціальний час. При 
цьому, якщо соціальний час фіксує в цілому процес мінливості суспільних процесів, то історичний 
час є мірою якісних змін, властивих соціальним організмам, які перебувають у розвитку змін, що 
відображаються на їх сутності. Історичний час концентрує в собі накопичений у минулому соціаль-
ний досвід у всій різноманітності його проявів. Особливістю історичного часу є також гранична 
насиченість історичними подіями [8, 50-53]. 

У широкому смислі перспективний час також є історичним. Але специфіка перспективного 
часу полягає в унікальних змінах, які ще не відбувалися, і подіях громадського життя, що характе-
ризуються тривалістю, ритмами і темпами сутнісних змін соціальних організмів не минулого, а су-
часного, у їхньому визначенні майбутнього в суспільному розвитку. Перспективний час – це час 
набуття нового соціального досвіду, орієнтація в нових соціальних умовах суспільного життя. Пер-
спективний час – це час майбутнього суспільства, що формується у сучасному. Але перспективний 
час не є відірваним від сучасного і минулого, він знаходиться з ними в діалектичній єдності, це не 
“розрив” зв'язку часів, а час розвитку суспільного життя на основі колишнього соціального досвіду 
і дійсних процесів суспільного життя людей. 

Специфіка взаємозв'язку оптимізму і песимізму минулого – сучасного – майбутнього визна-
чена мірою життя і мірою смерті соціального суб'єкта, тих специфічних характеристик цілісності, 
що відображають структурно-функціональну визначеність у соціальному просторі і часі. Відмова 
від жорстко детермінованого підходу в дослідженні будови і функціонування суспільства призвела 
до того, що “морфологію” і “фізіологію” суспільства в просторово-часових характеристиках дослі-
джують за допомогою або поліфундаментального багатомірного підходу, або за допомогою підходу 
соціальної топіки. 

Дослідження філософських уявлень про час надає можливість зробити такі висновки. 
Під час дослідження еволюції уявлень про час у філософії М. Логінова виділяє дві пари взає-

модоповнюючих концепцій часу. Перша пара концепцій розходиться у питанні про природу часу, 
про відношення категорії часу і руху. Субстанціональна концепція розглядає час як особливого ро-
ду субстанції  поряд з простором, речовиною та тому подібного. Реляційна концепція вважає час 
відносним (або системою відношень) між різними подіями. Друга пара концепцій відбиває різні 
точки зору на процеси становлення, тобто вони розходяться у питанні про відносини категорій часу 
і буття. Відповідно до статичної концепції, події минулого, сучасного і майбутнього існують реаль-
но і в якомусь смислі разом, але становлення і зникнення матеріальних об’єктів –  це ілюзія, яка 
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виникає у момент усвідомлення того чи іншого виміру. У динамічній концепції реально існують 
тільки події сучасного часу; події минулого вже реально не існують, а події майбутнього ще реаль-
но не існують [9].  

Необхідно визнати, що протиставлення субстанціональної та реляційної концепції поступо-
во поєднуються у діалектичному підході, оскільки відносини суб’єкт-суб’єкт-об’єкт дозволяють 
визнати специфіку суб’єкт-об’єктного відношення у субстанційній концепції та суб’єкт-суб’єктних  
відносин у реляційній, але вони взаємодоповнюють дослідження часу у теорії пізнання. Діалектика 
статики та динаміки у дослідженні єдності часу та простору також не викликає заперечень, але 
ж розірвання цієї єдності і призводить віднесення не важливих та суттєвих властивостей часу або 
простору, оскільки час завжди буде характеризувати мінливість, а простір – усталеність. Тому, на-
приклад, історичні пам’ятки визначають пам'ять про минулі важливі, історично значущі події та 
стають соціальним інститутом відтворення цієї пам’яті, але доленосні події там вже відбулися – 
пам’ятки стали соціокультурним простором. 

На думку Л. Штомпеля можливо виділити традиційні погляди, які вже устоялися, до них він 
відносить такі. 

– об’єктивно – реальний, дійсний час – це час, який створюється у результаті послідовної змі-
ни станів конкретних матеріальних речей, явищ процесів. Як відмічав Я.Ф. Аскін ще у 1971 р., змі-
нюваність матеріальних речей і явищ, їх стані обумовлюють само існування часу [10, 61]. 

– звичайний фізичний час – це одномірний, однорідний, який односпрямований у бік збіль-
шення натурального ряду чисел. Властивість його одномірності слідує з однозначності причино-
наслідкової логіки, а властивість однорідності є необхідним для аддітивності і збереження енергії.  

До нетрадиційних поглядів, які розвивають вперед людське знання про час і поставили ряд 
нових проблем, він відносить: 

–  концепції, що розглядають плин часу. Одні дослідники дотримуються  традиційного погля-
ду, відносно якого час плине від минулого через сучасне у майбутнє; інші визначають те, що рух 
часу виявляється як «послідовна зміна проміжків, які створюються мінливими станами конкретних 
матеріальних об’єктів. Таким чином, функціональний час – то є час, який створюється конкретними 
кінцевими матеріальними речами, явищами, процесами і їх станами, тече не від минулого через су-
часне до майбутнього, а від сучасного до наступного сучасного» [11, 52-53]. До нових теорій відне-
сена термодинаміка, яка досліджує процеси обміну і розсіювання енергії у часовій спрямованості 
природних процесів. І. Прігожин у дослідженні неорганічного світу замість часової координати ввів 
оператор часу «Т», який він визначив як історичний час, внутрішній вік системи, який відбиває не-
зворотну спрямованість і суттєву різницю між минулим і майбутнім. І. Прігожин розглядав його як 
«ключ до розуміння природи», що відкрило нові пізнавальні горизонти в дослідженні часу. Адеква-
тне описання живих систем потребує переходу до нового розуміння часу. При цьому на перше міс-
це виходить проблема не структури, а ритму для таких процесів як зростання, зцілення, самовідтво-
рення. Живі істоти ритмічно організовані не тільки всередині себе, але й взаємодіють з оточую-
чим середовищем. Тільки врахування всіх внутрішніх та зовнішніх ритмічних взаємозв’язків дозво-
ляє вірно розглянути живі організми. 

Необхідно визнати, що час є ознакою руху матерії та має свою специфіку відносно до форм, 
рівнів та носіїв цього руху (біологічного організму, соціобіологічного організму – людини, 
соціального організму – якщо ми беремо за основу еволюційну теорію), та відкриття 
закономірностей часу або руху у на одному з попередніх рівнів розвитку матерії, наприклад, 
фізичного, значно впливає на дослідження наступного рівня розвитку матерії, наприклад, 
біологічного або соціального. Так, було з термодинамікою та сінергетикою методологія яких 
використовується до історичного та соціального часу з врахуванням специфіки соціального. Про 
необхідність врахування форм руху матерії доречі геніально писав Ф. Енгельс в роботі “Діалектика 
природи” [12, 210-222]. Зміст їх у найбільш загальних рисах можна звести до такого: 1) кожна з 
форм руху матерії пов'язана з певним матеріальним носієм; 2) форми руху матерії якісно різні і не 
зводяться одна до одної; 3) при належних умовах вони перетворюються одна на одну; 4) вони 
відрізняються ступенем складності, причому вищі виникають як синтез нижчих; 5) класифікація 
форм руху матерії є основою класифікації наук. 

На наш погляд, найбільш вдало визначення специфіки соціального та історичного часу надав 
В.І. Воловик, але для прогнозування необхідним є введення визначення перспективного часу та 
простору.  
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Соціальний час з'являється як внутрішній час суспільного життя, будучи ніби вписаним у 
зовнішній щодо нього час природних процесів. Історичний  час виступає як вписаний в зовнішній 
стосовно нього соціальний час. При цьому, якщо соціальний час фіксує в цілому процес мінливості 
суспільних процесів, то історичний час є мірою якісних змін, властивих соціальним організмам, які 
перебувають у розвитку змін, що відображаються на їх сутності. Історичний час концентрує в собі 
накопичений у минулому соціальний досвід у всій різноманітності його проявів. Особливістю істо-
ричного часу є також гранична насиченість історичними подіями У широкому смислі перспектив-
ний час також є історичним. Але специфіка перспективного часу полягає в унікальних змінах, 
які ще не відбувалися, і подіях громадського життя, що характеризуються тривалістю, рит-
мами і темпами сутнісних змін соціальних організмів не минулого, а сучасного, у їхньому ви-
значенні майбутнього в суспільному розвитку. Перспективний час – це час набуття нового соці-
ального досвіду, орієнтація в нових соціальних умовах суспільного життя. Перспективний час – це 
час майбутнього суспільства, що формується у сучасному. Але перспективний час не є відірваним 
від сучасного і минулого, він знаходиться з ними в діалектичній єдності, це не “розрив” зв'язку ча-
сів, а час розвитку суспільного життя на основі колишнього соціального досвіду і дійсних процесів 
суспільного життя людей. 
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SUMMARY 
The dialectics of the past and future is researching in correlation of historical and perspective time. In 

the investigation of the present social time as an interrelationship of an understanding and a formulation of 
an object. 

Л.Д. КРИВЕГА 
 

МОДЕРНИЗАЦИЯ АРАБСКОГО МИРА: ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ 
 

Арабский мир в последние годы превратился в один из основных центров глобализационных  
процессов и формирования нового мирового порядка. В  связи  с этим  проблема социокультурной 
модернизации арабских стран в мировых координатах развития представляет интерес как в науч-
ном, так и практическом значении. Определенные наработки исследуемой темы содержатся в рабо-
тах А.М.Ф.Альфаки [1], А.С.Байкова [2], Г.Г. Косача [3], Е.С. Мелкумян [4], А.Б. Подцероба [5], 
А.А.Ткаченко [6], К.Эль Гуессаба [7], В.Е. Шагаля [8-9]  и ряда других  авторов. Стремление дать 
представление  об основных тенденциях реформирования современного  арабского мира и   высту-
пает  целью  написания этой  статьи. 

Длительный период колониального правления различных метрополий на Ближнем Востоке –  
Великобритании, Франции, Италии, Испании, Турции – оставил весьма разноликое и пестрое на-
следие во многих областях и сферах общественно–политической жизни  арабских государств. В 
известном смысле весь мир – Вавилон, но Арабский Восток, расположенный на стыке трех конти-
нентов – Европы, Азии и Африки, да к тому же – на слиянии крупнейших цивилизаций – Вавилон 
вдвойне. Арабскими  принято называть 22 страны-члена Лиги арабских государств (ЛАГ): Алжир, 
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Бахрейн, Джибути, Египет, Иорданию, Ирак, Йемен, Катар, Коморские Острова, Кувейт, Ливан, 
Ливию, Мавританию, Марокко, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Палестинскую Автоно-
мию, Саудовскую Аравию, Сирию, Сомали, Судан и Тунис. Эти страны имеют около 350 миллио-
нов  населения и занимают територию площадью  более 14 млн км² (площадь Европы — 10 млн 
км²).  Их  объединяет –  етнос, язык, ислам,образ жизни, культура, история, географический   фак-
тор.  

Язык. Во всех арабских странах, даже если граждане-арабы составляют меньшинство насе-
ления (Джибути, Коморские Острова, Мавритания, Сомали, Судан), арабский язык является офици-
альным или одним из официальных языков (в Джибути наряду с французским, на Коморских Ост-
ровах — с коморским и французским, в Сомали — с сомáли) [10]. В обиходе арабский язык живет в 
виде многочисленных диалектов, литературный (Modern Standard Arabic) является тем средством, 
которое консолидирует арабские народы в единую общность, позволяет сохранять и развивать 
культуру всего арабского мира. Со времен Средневековья арабский язык называют «латынью Вос-
тока», подчеркивая его роль в создании культурных ценностей мирового значения. 
Арабский язык принят в качестве одного из официальных языков в трех неарабских странах: Из-
раиле (с ивритом), Чаде (с французским) и Эритреи (с английским и тыгре). Арабский язык являет-
ся одним  из 6 официальных языков  ООН  и занимает место среди самых распространенных языков 
мира как по числу разговаривающих на нем, так и по количеству стран (26), в которых он использу-
ется (английский приняли в качестве официального языка 76 государств и территорий, француз-
ский — 34, испанский — 21, португальский — 8, немецкий — 6, малайский — 4, китайский — 3) 
[11]. В  то же время  следует  отметить все более широкое распространение  в арабских странах 
Аравийского  полуострова английского  языка (в сфере деловой коммуникации,  высшего образова-
ния, науки, сервисных отраслей экономики), в  странах  Магриба (Тунис, Алжир, Марокко) – фран-
цузского языка и  соответственно  элементов французской   культуры. На территории арабских 
стран находятся восемь особо почитаемых исламских святынь, в том числе главная из них –  Кааба 
в Мекке (Саудовская Аравия), а также 61 объект – культурного и природного достояния человече-
ства, находящийся под охраной ЮНЕСКО. 

Ислам выступает  в  арабском мире тем  обручем, который определяет и  поддерживает опре-
деленную мировоззренческую  ориентацию арабского  этноса, способствует  выработке  у  каждого 
его представителя духовной  идентификации. Ислам  объединяет  арабский  мир с мусульманами из 
других  регионов. Ислам, как система ценностей, как метод мировосприятия сформировал опреде-
ленный тип поведения и  социальной активности общности, которая сегодня именуется арабами. 
Основой арабо-мусульманского мировоззрения являются пять «столбов» ислама, а именно:  – по-
клонение Богу и пророку Мухаммеду; – намаз – обязательная молитва 5 раз на день; – закят – налог, 
который взимается из имущества 1 раз в год (его важнейшей целью является посев семян добра, 
симпатии и доброжелательности; а также проникновения в разные слои общества и установление 
отношений любви и дружби);  – пост (в исламе пост есть обязательным, он рассматривается не то-
лько как временное воздержание от каких-либо блюд), но и как отказ от чувственных наслаждений 
и запрещенных вещей);  – хадж – обязательное паломничество с целью ослабить любовь к мирско-
му и укрепить веру. Заметим, что в исламе (как и в раннем христианстве и частично в современном 
протестантизме) между Богом и человеком существует прямая связь, и потому сакрализация влас-
ти, характерная для язычества и римского христианства,  в исламе  в принципе невозможна. Отно-
шение к правовому регулированию социальных отношений, к правам и свободам человека в исламе 
основывается на прямой воле Всевышнего Творца, а не на произведениях людей, которые имеют 
высокий социальный и образовательный статус. Это имеет принципиальное значение для понима-
ния ограниченной сферы правового регулирования повседневной жизни в арабо-мусульманских 
государствах, так как в исламе считается, что право, которое создано человеком, так же может быть  
изменено, например, из-за воли главы государства или депутатов парламента. Воля же Аллаха тра-
ктуется как вечная и неизменная, и никто из людей, которые относят себя к мусульманам, не упра-
жнению поднимать ее. Если в светском обществе права и свободы человека рассматриваются вне 
религиозных понятий, то в арабских странах религиозные догматы выступают основой регулирова-
ния повседневной жизни индивида. Как считают мусульмане, нет объективного критерия, согласно 
которому могут быть четко проведены границы человеческой свободы, за которыми начинается 
аморальность, своеволие, анархия и тирания. Поэтому границы свободы в светском обществе уста-
навливаются, по мнению мусульман, субъективно. Сущностными характеристиками арабо-
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мусульманского мировоззрения являются: объективно-идеалистический, религиозный  характер, 
фатализм и, в определенной мере, догматизм, символизм в толковании основных положений, на-
правленность на социально-конструктивную для арабского мира социализацию личности и реали-
зацию ею стратегии жизни согласно установкам ислама и требований общества, детальная регламе-
нтация повседневной жизни человека в  арабо-мусульманских мировоззренческих установках. Ми-
ровоззренческие ориентации арабо-мусульман проявляются в национальных обычаях, традициях, 
обрядах, народном творчестве и включают такие ценности,  как Бог, Коран, набожность, умма (об-
щина), семья, уважение со стороны окружающих, инициативность, здоровье, профессиональная и 
творческая самореализация, социальный успех и признания  обществом, повышение личностью со-
циального статуса, владение технологией прибыльного дела, системой значащих социальных свя-
зей, честность, справедливость, екзистенциально значимый порядок в обществе, стабильность и 
гражданский мир, арабо-мусульманская солидарность [12,13]. 

Ислам оказался морем, в котором растворились другие народы, привнеся в него свои особен-
ности. Ассимилированные народы привнесли в новый макроэтнос свою специфику, потому в араб-
ских странах живут люди, которые объединены общей верой, но, при этом, они отличаются друг от 
друга не только внешне, но и в быту.  Особенным фактором, который позволил сформировать араб-
ское общество, было и то, что Коран следовало читать только по-арабски, и молиться тоже надо 
только по-арабски. Арабский язык стал языком и межкультурного общения, что позволило под ло-
зунгами Ислама и с помощью арабского языка создать общность арабов. Образовалась особая среда 
обитания, объединенная исламом, орудием которого явился арабский язык. В тех районах, где ара-
бские племена стали доминировать, ассимилируя местное население, появился новый макро-этнос – 
арабы. Там, где была сильна своя традиция, как например, в Иране, этой ассимиляции не произош-
ло. Что касается Египта со своей древней традицией, то здесь, эллины, завоевав Египет, в течение 
веков размывали эту традицию, пытаясь укоренить свою. Это привело к тому, что египетская тра-
диция оказалась размыта и не способной противостоять новой пассионарной силе – исламу. Но 
особые черты в образе поведения египтян до сих пор выделяют их на фоне других арабов. Хотя ис-
лам и является основной характеристикой арабской культуры, он все же не является единственно 
этносообразующим фактором. И по сей день существуют арабы не мусульмане, как, например, в 
Сирии, Ливане, Ираке, Палестине. В Египте христиане в основном представлены коптами, считаю-
щимися наследниками фараонов. Однако на сегодняшний день, находясь в окружении арабо-
мусульманской культуры, и они «арабизовались. Говорить об арабах, как о едином макроэтносе 
стало возможно только в ХХ веке – с эпохой становления национальных государств и  формирова-
нием  арабского национализма, лидером которого стал Египет. Если в ХХ веке религиозность ушла 
на второй план и ведущую роль играл национализм, то в 21 столетии на передний план выступает 
ислам. При этом следует подчеркнуть, что ислам и арабский национализм друг другу не противоре-
чат. Однако у ислама оказалось больше возможностей распространиться благодаря тому, что он не 
привязан к этничности и генеалогии, к чему, безусловно, привязано арабское самосознание. Боль-
шую роль в формировании арабского самосознания сыграли такие страны  как Египет, Сирия, Ирак 
[13]. 

Анализируя   проблемы и особенности  развития арабского мира  отметим  следующее. Ара-
бский Восток вступил на путь структурной модернизации значительно позже развитых европейс-
ких стран. Существенным преобразованиям подверглась не только технология производства, но и 
образ жизни, политическая и духовная культура этноса. Разработка нефтяных богатств породила в 
этих странах новые, принципиальные базисные изменения, однако их дальнейшее развитие сопря-
жено с большими трудностями, связанными с принятием обоснованных политических, правовых и 
административных реформ. Напряженностъ между арабо-мусульманским миром и Западом в зна-
чительной степени обусловлена усиление  роли энергоносителей в социально-экономическом про-
грессе современного общества.  Далее. Значительным является  разрыв  в уровне  развития  
арабских стран. Выделяют относительно богатые монархии  Персидского  залива (Эмираты, Ку-
вейт, Бахрейн, Саудовская Аравия, Катар, Оман), отстающие  от них  арабские страны Северной 
Африки  и Запада Азии (Египет, Сирия, Ливан, Алжир,Тунис, Ливия,Марокко) и  страны –
аутсайдеры арабского мира (Джибути,  Йемен, Судан, Сомали,  Коморы).   Социокультурная мо-
дернизация основывается   прежде  всего на политических реформах. Спецификой политической 
системы на Арабском Востоке является весомая роль главы государства, который сосредотачивает 
в своих руках бразды правления, как во внутриполитических делах, так и на международной арене. 
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В странах с республиканской формой правления при смене власти она зачастую достается либо де-
тям ушедшего главы государства, либо представителю правящего клана. Это дает основание либе-
рально настроенным кругам на Западе говорить о весьма незначительной роли выборов, как демо-
кратического института, в политической жизни страны, а, следовательно, неспособности граждан 
посредством голосования влиять на свою судьбу. При этом на Западе не учитывают политическую 
традицию Востока, где выборность, многопартийность, свобода прессы и прочие атрибуты демо-
кратии никогда не были целью, а лишь средством, а стало быть, и прибегать к ним стоит лишь по 
мере необходимости. Потому характерная для западных демократий система ценностей при импле-
ментации в восточные общества встречает на своем пути множество препятствий. В условиях шат-
кости политической системы роль стабилизирующего фактора играют армия и спецслужбы. В ряде 
стран они служат прочной опорой политической элиты, а в некоторых случаях – сами ее и состав-
ляют. В арабских странах с монархической формой правления процесс передачи власти проходит в 
целом без потрясений. В 1999 г. на смену «патриархам» ближневосточной политики короля Иорда-
нии Хусейна и короля Марокко Хасана II пришли их сыновья – Абдалла II и Мухаммед VI. В  Си-
рии  после смерти в 2000 году Хафеза Асада  Президентом стал  его младший  сын   –  Башар. С  
августа 2005 года новым королем  Саудовской Аравии  стал Абдалла, брат  умершего короля.  По-
сле  смещения  и  казни  Саддама Хусейна изменилась  конфигурация власти  и в  Ираке, но истин-
ный свой характер  она проявит, по  всей видимости, после вывода  американских войск из этой 
страны. Одним из наиболее влиятельных   политических  деятелей Арабского Востока  является  
Президент Египта Хосни Мубарек,  который  стоит у руля государства  с 1981 года.  Он смог вы-
вести Египет из изоляции, в которой страна оказалась после подписания с Израилем сепаратного 
мирного договора в 1979 году, уже в 80-е годы восстановить членство Египта в Лиге арабских го-
сударств и Организации Исламская конференция. К началу 90-х годов XX века Египет вернул себе 
звание лидера арабского мира. Без его участия сейчас не решается ни один вопрос ближневосточ-
ной политики и, в первую очередь, арабо-израильского мирного процесса. Х. Мубарак провел ре-
формы по либерализации экономики, создал миллионы рабочих мест, значительно снизил уровень 
инфляции. Но главным достижением Х. Мубарака можно считать победу над фундаменталистами, 
державшими в страхе страну на протяжении многих лет. Слабым местом правящего режима явля-
ется неубедительная социальная политика. Экономика развивается  в целом успешно, но большая 
часть населения этого не ощущает. Численность населения стремительно растет, а экономические 
показатели не поспевают за демографическим ростом. К началу 2009 года население Египта дос-
тигло  82 миллионов,  а  в  1970 году оно равнялось 30  миллионам. Самого президента Египта не-
редко сравнивают с фараоном, у которого в руках помимо колоссальной политической власти со-
средоточено управление армией, самой сильной на Арабском Востоке. 

Отметим, что критические моменты в социальной сфере, отдельные неблагоприятные макро-
экономические показатели, несмотря на предпринимаемые в последние десятилетия усилия по вы-
правлению ситуации, не отличаются устойчивой динамикой к лучшему вследствие комплекса при-
чин, в том числе таких, которые носят фундаментальный характер, из-за высоких темпов демогра-
фического роста (2-3% и более в год). Острота социально-экономических проблем, хотя и не носит 
застойно тяжелый характер, поскольку на ряде направлений в последние полтора – два десятилетия 
в большинстве арабских государств отмечаются тенденции к позитивным сдвигам, сохраняет 
«пульсирующую» форму и в отдельные периоды отмечается «сползанием» к кризисной фазе, сис-
темным нарушениям в общественной жизни, государственной деятельности (наиболее типичные 
примеры – Ирак, Судан, Сомали, некоторые другие).  

Насущными проблемами арабского мира являются: – демографический пресс, угроза эколо-
гии, растущий дефицит жизненно важных ресурсов, региональные конфликты, гражданское проти-
востояние в отдельных государствах и кризис государственности, международный терроризм, нар-
которговля, нелегальная миграция и ряд других). Игнорирование их, промедление в их разрешении 
опасны возникновением кризисов, нередко – системных, сопряженных с угрозой развала государ-
ственности, в особенности в тех странах, которые изрядно задержались с началом модернизации 
социума. 

Более тесное межарабское экономическое сотрудничество, как залог процветания арабской 
нации в целом, и каждой страны в отдельности, является предпосылкой  решения одного из наибо-
лее актуальных вопросов, стоящих на повестке в регионе – проблемы преодоления экономической 
отсталости. Арабских стран, если не победивших бедность, то, по крайней мере, существенно по-
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высившие средний уровень доходов населения в результате продуманных реформ  немного – ОАЭ, 
Кувейт, Оман, Катар, Бахрейн, Саудовская  Аравия. Очевидно, что сегодня не все арабские страны 
готовы встать на путь серьезных преобразований, которые позволят догнать ушедшие вперед про-
мышленные развитые страны. Арабский мир широк и разнолик. Как и в любом крупном сообщест-
ве, в нем есть и бедные, и богатые. Но вместе с тем, есть общее понимание того, что без решитель-
ных шагов не достичь желаемого результата. Необходимо переосмысление задач, стоящих перед 
сообществом в контексте новых вызовов. Одним  из тех, кто  принял адекватные, рациональные 
решения и добился отмены санкций ООН против своей страны является политический лидер Ливии 
харизматичный Муамар Каддафи.  

 Наиболее эффективно модернизация протекает в тех арабских государствах, где необходи-
мые для этого меры вызревают внутри общества и осознаются политической элитой самой страны, 
а не насаждаются извне. Лишь в этом случае результаты преобразований позволят достичь общест-
венного согласия и процветания [14].  В основном, содержанием реформ выступает продолжение 
консервативно-охранительного курса на развитие модернизации и реформ в общественно-
политической сфере. В области же взаимодействия с окружающим миром этот курс, традиционно 
оформляемый указаниями на его «умеренность» и стремление к «достижению консенсуса», пред-
полагает укрепление региональной стабильности как неотъемлемого элемента стабильности меж-
дународных отношений в целом. При этом в качестве важнейшей части этого курса выступает про-
тиводействие международному терроризму и реалистичность в подходах к решению проблем, свя-
занных с поставками энергоносителей на мировые рынки. 

Следует отметить, что масштабы процессов демократизации общественной жизни  постепен-
но увеличиваются. Это выражается  в проведении  выборов  в органы  местного  самоуправления 
(например, в Саудовской Аравии), институализации гражданского общества, формировании  и  ци-
вилизованного функционировании  оппозиции в некоторых арабских странах. 

К факторам, осложняющим «выход» арабского мира на адекватные его роли и потенциалу 
позиции в формирующемся в XXI веке новом, более сложном и более противоречивом миропоряд-
ке, следует отнести и существующие острые проблемы межгосударственных, межарабских отно-
шений. На фоне большинства регионов мира Арабский Восток заметно отстает в налаживании ин-
теграционных – экономических и (в меньшей степени) политических союзов, альянсов. По сути, 
лишь в последние 10-15 лет предпринимаются все более настойчивые попытки преодолеть хозяйст-
венную и политическую разобщенность арабского мира. Были предприняты усилия по созданию 
интеграционной группировки стран арабского Магриба в составе Алжира, Марокко, Туниса, Мав-
ритании, Ливии. Однако Союз Арабского Магриба по настоящее время жив в основном на бумаге. 
Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) пока остается единст-
венным примером жизнеспособности альянсов подобного рода. Идея интеграции арабских стран в 
экономической области и создание единого торгово-экономического пространства с участием стран 
региона остается не реализованной на практике. Отдельные арабские государства, в том числе Су-
дан, Сомали, Йемен и другие до сих пор находятся вне активной интеграционной тенденции. Про-
движение процесса политической интеграции арабских стран, предусматривающего формирование 
наднациональных органов управления (по аналогии с Евросоюзом), более чем проблематично. Ме-
жду тем одной из фундаментальных основ всей формирующейся архитектоники современного ми-
ропорядка является постепенное продвижение от национального к наднациональному уровню госу-
дарственных, общественно-политических структур. Специфика правящих режимов, степень зрело-
сти политической культуры элит и оппозиции пока блокируют такую возможность в арабском  ре-
гионе (до некоторой степени исключение из общего правила составляют монархии Персидского 
залива – страны-члены ССАГПЗ). Не случайно, отдельные арабские государства пренебрегают воз-
можностями углубления интеграционных межарабских связей и более стремятся или отдают явное 
предпочтение интеграционным группировкам с промышленно развитыми странами (ЕС, ВТО), а 
также с соседними странами  по региону (например,Африканский Союз)[15].  

Можно выделить следующие основные направления реформ в арабском мире: в политической 
сфере — прогресс на пути к демократии и верховенство закона; в культурной и социальной сферах 
— образование для всех, равенство между мужчинами и женщинами, а также доступ к глобальным 
информационным технологиям; в экономической сфере — создание инновационно-
инвестиционной модели экономики, новых рабочих мест, поддержка малого и среднего бизнеса, 
расширение торговли, инвестиций и доступа к капиталу. Успешное осуществление реформ должно 
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привести к изменениям в социальном составе населения арабских стран, увеличению численности 
«среднего класса», его более активному участию в управлении государством, повышению числа 
представителей «образованного класса» — тех, кто будет способен к активной интеграции в глоба-
лизирующийся мир, развитию гражданского общества — гаранта необратимости изменений в по-
литической и социальной областях.  

На наш взгляд, основными тенденциями развития арабского мира в начале  21  века высту-
пают:  исламский  ренессанс; демократизация управления; создание социальной  инфраструктуры и  
предоставление социальных  услуг мирового уровня; альянс арабо-мусульманской  цивилизации 
вместо  столкновения с другими типами  цивилизаций; панарабская солидарность; использование 
достижений  и  мирового опыта  в преобразовании материально-производственной   сферы жизне-
деятельности  арабского общества. Экономическая роль Арабского Востока в жизни планеты опре-
делена на долгие годы наличием углеводородных ресурсов. Нефтяные запасы арабских стран со-
ставляют около 60% от общемировых. 7 из 12 стран–членов ОПЕК — арабские: Алжир, Ирак, Ка-
тар, Кувейт, Ливия, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. В арабских странах 
разведаны также огромные запасы природного газа. Так, Катар занимает 3-е место в мире по запа-
сам этого энергоносителя (после России и Ирана). Нет сомнений, что в XXI веке все процессы в  
Арабском Востоке будут развиваться как внутри, так и во внешних взаимоотношениях  с осталь-
ным миром во взаимодействии  правовых, политических, хозяйственных, культурных, этноконфес-
сиональных аспектов социального бытия и будут отличаться взаимопроникновением, взаимообо-
гащением, с одной стороны, и отторжением, вытеснением, конфликтами, с другой, в том числе,  и с 
неисламской составляющей модернизации арабского мира.  
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SUMMARY 
This article is devoted the analysis of a problem of social and cultural modernisation of the Arabian 

world. The author describes features, problems and tendencies of reforming of the Arabian countries in the 
beginning of 21 centuries. 



       2009                                      КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ  ВІСНИК  НИЖНЬОЇ  НАДДНІПРЯНЩИНИ 

 115 

І. Г. ШАВКУН  
 

МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ  
ЯК СКЛАДОВА СУЧАСНОЇ МЕНЕДЖМЕНТ-ОСВІТИ 

 

Інтернаціоналізація і глобалізація соціально-економічних процесів визначають сучасні конфі-
гурації міжнародного бізнесу. Вихід на міжнародну арену може супроводжуватися розбіжностями і 
непорозумінням, зумовленими не економічними, а культурними відмінностями: особливостями ми-
слення і поведінки; особливостями міжособистісних комунікацій; наявністю правил і соціальних 
норм, притаманних саме цій країні. Істотно ускладнюють взаєморозуміння і мовні бар'єри. Все це 
актуалізує необхідність вивчення феномена міжкультурної комунікації як найважливішої складової 
сучасної менеджмент-освіти, що і виступає метою даної статті.  

Постмодерністська відмова від європоцентричних підходів призвела до багатополярності сві-
ту. На перший план вийшли питання культури як універсального контексту, що спричиняє розмаї-
тість людства, а також – комунікації як найголовнішого й одного із самих фундаментальних видів 
взаємодії між людьми. Визнання абсолютної цінності розмаїтості світових культур, відмова від ко-
лонізаторської культурної політики, усвідомлення крихкості існування й погрози знищення величе-
зної більшості традиційних культур і мов зумовили бурхливий розвиток відповідних галузей знання 
з опорою на новий в історії людства феномен – інтерес народів Землі одне до одного.  

Відтак не випадково, що міжкультурна комунікація з'явилася міждисциплінарною відповіддю 
цим суспільним інтелектуальним запитам, а дослідження міжкультурних відмінностей виступають 
предметом доробок, зокрема, соціології, культурології, культурної антропології, лінгвокраїнознавства, 
етнолінгвістики, етнопсихології тощо [3; 4; 5; 6; 10]. 

Проте, усвідомлення значущості міжкультурної комунікації для формування майбутнього 
менеджера потребує необхідності подальшого вивчення питань щодо змісту, сутності та особливос-
тей прояву цього соціокультурного явища в системі сучасної менеджмент-освіти. 

Перш, ніж перейти безпосередньо до аналізу міжкультурної комунікації як складової сучасної 
менеджмент-освіти, на наш погляд, доцільно навести визначення цих ключових понять.   

Менеджмент-освіта — це достатнє, послідовне і передбачуване формування нового покоління 
фахівців у сфері управління, здатних ефективно працювати за новими соціально-економічними 
умовами. Її головне призначення – забезпечити наявність у майбутніх менеджерів таких якостей, 
що відбивають потреби і культуру країни, визначають ефективність їхньої професійної діяльності у 
конкретних умовах розвитку. Це не просто знання і навички, хоча і вони відіграють велику роль у 
професіоналізації менеджменту. Це ще і культура, і потенціал саморозвитку, і розвинуті творчі зді-
бності, і позиції моральності, а головне – відданість загальнолюдським цінностям— тобто повний 
комплекс тих рис особистості, що перетворюють професійну діяльність у суспільне благо.  

Менеджмент-освіта має допомагати людям виконувати завдання, для яких вони не були під-
готовлені споконвічно, підготувати їх до нелінійного плину кар'єри, до роботи в команді, до неза-
лежних використань інформації, розвивати свої здатності, і, нарешті, закласти основи комплексного 
підходу до суворих реалій практичного життя. 

Міжкультурна комунікація – це соціальний феномен, сутність якого полягає у конструктивній 
чи деструктивній взаємодії між представниками різних культур (національних та етнічних), субку-
льтурами в межах чітко визначеного просторово-часового континууму [4]. Це – різновид комуніка-
ції, успіх або не-успіх якої в значній мірі визначаються культурними розходженнями між комуніка-
нтами. У центрі міжкультурних взаємодій перебуває людина як носій загальнолюдських універса-
лій і культурних особливостей. Ця людина діє й взаємодіє з іншими на основі цих універсалій і осо-
бливостей у великій кількості контекстів спілкування [1; 8]. 

Поняття «міжкультурна комунікація» було уведено в науковий обіг американськими дослід-
никами Е. Холлом і Д. Трагером у 1954 р. у книзі «Культура як комунікація: модель і аналіз» [13]. У 
їхній роботі міжкультурна комунікація розглядалася як особлива царина людських відносин. Піз-
ніше в роботі «Німа мова» Е. Холл розвиває ідеї про взаємозв'язок культури й комунікації й уперше 
виводить цю проблему на рівень не тільки наукових досліджень, але й самостійної навчальної дис-
ципліни [11]. Е. Холл розробив модель культури на кшталт айсберга, де найбільш значимі частини 
культури перебувають «під водою», а те, що є очевидним, – «над водою». Тобто неможливо «поба-
чити» саму культуру. Інакше кажучи, щоб зрозуміти й пізнати іншу культуру, недостатньо одних 
спостережень. Повноцінне вивчення може відбутися лише при безпосередньому контакті з іншою 
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культурою, що багато в чому означає міжособистісну взаємодію. Автор уважає, що ціннісні орієн-
тації індивідів (щодо дій, комунікації, ситуативного оточення, часу, простору й тощо) регулюють 
комунікативні дії у тому або іншому ситуативному контексті й у такий спосіб відбувається якийсь 
обмін досвідом між носіями різних культур. Слід також зазначити, що Е. Холл став засновником 
міжкультурної комунікації як окремої дисципліни. 

Сьогодні стає все більш очевидним, що людство розвивається по шляху розширення взаємо-
зв'язку і взаємозалежності різних країн, народів і їхніх культур. Менеджеру 21 століття доводиться 
працювати в нових економічних умовах, особливістю яких є глобалізація бізнесу.  

Глобалізація соціального розвитку обумовлена зростаючою інтенсивністю зв'язків і відносин – еко-
номічних, соціально-політичних, культурних, науково-технічних, комунікаційних, які немов би  “скріп-
люють” суспільства сучасного світу. Ці зв'язки, відносини, контакти і причетності додають планетарній 
цивілізації, що формується, якусь системну якість: збільшується всебічна взаємозалежність різних сус-
пільств, країн, регіонів, що все активніше впливають одне на одного. Інтенсивність глобальних взаємозв'я-
зків сприяє швидкому розповсюдженню на більшій частині планети тих форм політичного, соціального і 
особливо економічного життя, тих типів культури, знань і цінностей, які сприймаються як найбільш ефек-
тивні, оптимальні або просто розумні для задоволення особистих і суспільних потреб [2].  

Основна характеристика процесу глобалізації, що відбувається в сучасному світі, – екстрапо-
ляція ліберально-демократичних цінностей на всі регіони без виключення. Це означає, що політич-
ні, економічні, правові тощо системи всіх країн світу стають ідентичними, а взаємозалежність країн 
досягає небувалих масштабів. Дотепер народи і культури ніколи не були такими взаємозалежними. 
Проблеми, що виникають у будь-якій точці світу, вмить відбиваються на решті світу. Процес гло-
балізації і гомогенізації призводить до створення єдиної світової спільноти, в якій формуються єди-
ні норми, інститути і культурні цінності. З'являється відчуття світу як єдиного місця [9]. 

Внаслідок процесу інтеграції окремих етнічних культур у єдину світову культуру на засадах 
розвитку засобів комунікації, економічних зв’язків, соціальних перетворень тощо відбувається гло-
балізація культури. В міжкультурній комунікації це відбивається через розширення контактів між 
державними інститутами, соціальними групами й індивідами різних країн та культур, запозиченні 
культурних цінностей та зміні культурного середовища внаслідок міграцій [3]. Процес глобалізації 
веде до виникнення культурних форм, нових цінностей, зразків поведінки і діяльності, усередню-
вання світових потреб. Завдяки посиленню взаємозалежності бізнес-процесів організацій і глобалі-
зації конкуренції на світових ринках локальні культури (національні, ділові, організаційні) вступа-
ють між собою в своєрідні взаємодії, внаслідок чого розмиваються межі між своїми і чужими куль-
турами.  

Кожна культура, як відомо, є виразом духу, потреб, особливостей тієї або іншої нації, тому 
вона є унікальною. Багатство світової культури визначається тим, що вона є скарбом загальнолюд-
ських цінностей, єдністю окремих, своєрідних, унікальних і самобутніх культур. Діалог культур, 
співіснування різних загальнолюдських цінностей і збереження всього багатства світової культури 
повинні бути найвищою метою людства. 

Тенденція нівеляції інтересів національних держав і самобутніх культур, супроводжуюча 
глобалізацію, повинна бути врегульована або зведена до мінімуму проведенням певних оптималь-
них заходів (на рівні міждержавних угод). І на противагу відомій концепції «зіткнення цивілізацій» 
[12] (яка має під собою основу) людство повинне і зобов'язане відстоювати ідею збереження гуман-
ної загальнолюдської перспективи  формування нового глобального консенсусу в діалозі цивіліза-
цій. 

Отже, процес глобалізації характеризується наступними атрибутами: інтернаціоналізацією, 
що, в першу чергу, виражається у взаємозалежності; лібералізацією, тобто усуненням торгових ба-
р'єрів, мобільністю інвестицій і розвитком інтеграційних процесів; вестернізацією  екстраполяцією 
західних цінностей і технологій у всі точки миру, і, нарешті, детериторізацією, що виражається в 
транснаціональній за своїми масштабами активності, а також у зменшенні значущості державних 
кордонів. Формування єдиного загальносвітового фінансово-інформаційного простору привело до 
того, що в даний час в світі налічується десятки тисяч транснаціональних корпорацій і сотні тисяч 
їхніх філіалів, в яких працює декілька десятків мільйонів людей.  

При всіх витікаючих перевагах, глобалізація, однак, перетворюється на глобальну проблему 
для сучасних управлінців, оскільки обумовлює процес ведення бізнесу, не пов'язаний з конкретною 
країною або регіоном. Це означає, що контекст, в якому працюють менеджери, стає міжнародним, 
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кроскультурним, і управлінцю доводиться взаємодіяти з колегами з інших країн, формування яких 
як професіоналів відбувалося в найрізноманітніших культурно-історичних умовах.  

У сучасних соціально-економічних умовах менеджеру потрібні особливі навики і ширша 
компетенція, зокрема в царині міжкультурних комунікацій. Нові вимоги до менеджерів пов'язані з 
глобальними стратегіями і підходами до управління різнорідним персоналом. Наприклад, вже не 
можна виходити з припущення, що мотиваційний підхід, методи проектування робіт і система оці-
нки результативності будуть однаково ефективними в різних країнах. Поступово, приходить усві-
домлення того факту, що культурні відмінності відіграють важливу роль у ділових відносинах і 
можуть достатньо сильно впливати на кінцеву ефективність сумісного бізнесу.  

Інтенсифікація контактів вітчизняних і зарубіжних менеджерів особливо актуалізує питання 
підготовки висококваліфікованих фахівців, здатних працювати в умовах культурного різноманіття. 
Сьогодні однієї з пріоритетних цілей менеджмент-освіти повинно стати формування ефективного 
міжкультурного менеджера.  

Якими ж навиками повинен володіти сучасний – «міжкультурний» менеджер? Ми вважаємо, 
що однією з найважливіших його характеристик повинна стати міжкультурна компетентність. Під 
міжкультурною компетентністю в даному випадку розуміється сукупність професійних якостей ме-
неджера, що включає:  

– теоретичні знання щодо національних культур і моделей управління (міжкультурні параме-
три, стереотипи поведінки і сприйняття, типи національних і корпоративних культур тощо);  

– психологічні властивості особи (відвертість, гнучкість, терпимість, готовність працювати з 
представниками інших культур);  

– практичні навики ефективних міжкультурних комунікацій, зокрема знання іноземної мови.  
Очевидно, що міжкультурна компетентність не з'являється сама по собі, її необхідно цілесп-

рямовано формувати. Було б помилкою вважати, що для цього досить навчити майбутніх управлін-
ців іноземній мові або познайомити їх з особливостями міжнаціонального етикету. Оскільки при-
чини невдач міжкультурних контактів набагато глибше – в особливостях сприйняття світу, в світо-
відчуванні, то і проблему формування міжкультурної компетентності необхідно вирішувати ком-
плексно.  

Під час підготовки на факультеті менеджменту Запорізького національного університету 
міжкультурна компетентність стала важливим елементом формування майбутніх управлінців. На 
факультеті започатковано навчання двом іноземним мовам; розроблені і реалізуються такі навчаль-
ні курси, як «Ділова комунікація», «Країнознавство», «Мовна компетентність менеджера», «Етика 
бізнесу».  

В процесі викладання цих дисциплін на лекціях і практичних заняттях у студентів формуєть-
ся уявлення про те, наскільки важливий вплив мають культурні чинники на ділові відносини і 
управління організацією. Порівняльний аналіз допомагає майбутнім менеджерам виявити особли-
вості національних культур і, відповідно, – моделей управління в тій або іншій країні або регіоні 
світу.  

Майбутні управлінці набувають теоретичні знання і практичні навики щодо визначення при-
чин можливих конфліктів між партнерами-носіями різних культур і шукають шляхи нейтралізації 
цих конфліктів; вчаться встановленню ефективних міжособистісних стосунків з урахуванням куль-
турно-етнічної приналежності. Досвід свідчить, що велика частина проблем під час спілкування з 
представниками інших культур виникає через нерозуміння причин поведінки одне одного, коли 
люди в певній ситуації очікують на конкретну поведінку, а не дочекавшись її, доходять помилкових 
висновків щодо культури, з представником якої вони спілкуються. Тому дуже важливо донести до 
студентів стереотипи поведінки, характерні для тієї або іншої культури.  

Такий формат навчання дозволяє послідовно вирішувати наступні задачі: познайомити студе-
нтів із характерними особливостями чужої культури; виробивши вміння помічати міжкультурні 
відмінності; виховувати готовність визнавати свої помилки в порушенні формальних або неформа-
льних норм поведінки тощо. В процесі навчання майбутній фахівець засвоює головне: немає куль-
тур хороших або поганих. Їх важко вивчати, іноді дуже складно зрозуміти, але якщо менеджер хоче 
добитися успіху в умовах єдиного загальносвітового економічного простору, він повинен володіти 
міжкультурною компетентністю.  

Отже, міжкультурна комунікація як соціальний процес передбачає обмін між двома або 
більш комунікантами культурами й продуктами діяльності, здійснюваний у різних формах. Міжку-
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льтурна комунікація виступає як сукупність різноманітних форм відносин між індивідами й група-
ми, що належать до різних культур. 

Сьогодні міжкультурна комунікація стає найважливішою компетенцією, якісним атрибутом 
сучасного ефективного менеджера, а її формування – пріоритетним завданням менеджмент-освіти, 
що дозволяє позбавити майбутніх управлінців від застарілих етноцентричних поглядів і замінити їх 
на нові, більш відповідні реаліям того єдиного світу, в якому ми живемо. 

Це цілком адекватно відбиває вимоги до сучасної менеджмент-освіти, оскільки в європейсь-
кій системі менеджерської освіти, функціонує таке поняття, як ”інтернаціональна кваліфікація ме-
неджера”, що включає знання кількох іноземних мов і специфіки ділової міжкультурної комунікації 
як обов’язкових елементів професійної освіти. Це – інструменти, за допомогою яких менеджер по-
винен діяти, переконувати, ухвалювати рішення, створювати сприятливу ділову атмосферу, розумі-
ти культуру іншої країни і менталітет її народу. 
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SUMMARY 
The article deals with the problems of intercultural communication and its importance for the 

manager to be capable of working under condition of global market. The author arrives at the conclusion 
that intercultural communication molding is to become one of the most urgent attributes of the 
management education process. 

Т.І. БУТЧЕНКО  
 

ЗНЯТТЯ СУБ’ЄКТ–ОБ’ЄКТНОЇ ОПОЗИЦІЇ 
ЯК ФАКТОР СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ 

 

У сучасну епоху масштаби проектування як окремого різновиду діяльності надзвичайно роз-
ширюються. Знаменною відзнакою часу виступають проекти зі зміни навколишнього середовища, 
клімату, містобудівництва, автоматизації систем управління, створення глобальних інформаційно-
комунікаційних мереж. Предметом гострих дискусій стає проектна діяльність у галузі генної інже-
нерії, конструювання форм життя, і, навіть, людини. В науково-технічній сфері соціотехнічні, при-
кладні, проектні аспекти починають настільки превалювати над фундаментальними, академічними, 
що це дає підставу окремим філософсько-науковим течіям і школам ототожнювати наукову і прое-
ктну діяльність (йдеться, насамперед, про радикальний конструктивізм, системо-мисленнево-
діяльнісну методологію) [4; 9]. В суто духовно-культурній площині, в сфері філософського, гумані-
тарного та соціально-політичного знання та чи інша концепція, теоретичний підхід або культурно-
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духовна традиція починають все частіше розглядатися як особливий різновид проектування, про-
грамування особистості та суспільства, їх цінностей і духовних устремлінь [2; 4; 6;]. 

Позитивні наслідки «проективізації» життя людини пов'язані з подоланням утопічного мис-
лення, раціоналізацією свідомості та зменшенням можливостей небезпечних соціальних помилок за 
рахунок проектного випробування всього нового [5, 135]. Зворотним аспектом надзвичайного по-
ширення проектування та «проектної» термінології виступає небезпечне зростання в суспільній сві-
домості елементів техніцизму та інструменталізму, що ідеологічно обслуговують споживацькі на-
строї, маніпулятивно-інструментальне відношення до іншої людини, навколишньої природи, духо-
вно-культурної спадщини та Всесвіту в цілому як до засобів задоволення егоїстичних потреб пев-
ного індивіда або соціальної групи. Дана проблема особливо гостро відчувається в соціально-
політичній сфері, де поширені різноманітні технологічні проекти захоплення та утримання влади, 
маніпуляції громадською думкою, зомбування населення тощо. 

Однією з причин відчуження проектувальної діяльності, в тому числі, соціально-політичної, 
виступає домінування у сучасній культурі патернів, зразків мислення, що засновані на дихотоміч-
ному протиставленні суб’єкта та об’єкта, внутрішнього та зовнішнього, чоловічого та жіночого та 
ін. Така ситуація утворює духовну основу культивування техніцистської моделі діяльності як ово-
лодіння, опанування довколишнім середовищем. У цьому випадку людина впливає на певний 
предмет в інструментальний спосіб, суть якого в обслуговуванні короткотермінових, егоїстичних 
інтересів, що ігнорує внутрішню структуру об’єкта діяльності, його місце в системі Всесвіту. Тобто 
відбувається спотворення діяльної єдності людини та світу, дотримання якої передбачає не однобі-
чне привласнення, використання чогось, але освоєння, засноване на взаємності. «На жаль перетво-
рююча діяльність людини часто-густо якраз позбавлена такої взаємності: багато що ми перетворю-
ємо, так і не освоївши, порушуючи те, що, вдамося до терміну Григорія Сковороди, можна поіме-
нувати як «природовідповідність» – відзначає В.Г. Табачковський [7, 327]. 

Все сказане зумовлює актуальність проблеми подолання механістичного розведення суб’єкта 
та об’єкта, яка є центральною в сучасній філософії. Одна з розповсюджених точок зору представле-
на в ранніх працях постмодерністів            (Р. Барт, Ж. Дельоз, Ф. Гваттарі, М. Фуко та ін.) та вира-
жає відмову від презумпції суб’єкта в будь-яких версіях його артикуляції, зокрема, через розробку 
концептів «смерті суб’єкта», «смерті автора» та ін. Видається, що така радикальна деконструкція 
бінарної опозиції «суб’єкт – об’єкт» залишає відкритими чимало питань, провідне з яких – відтво-
рення вільної та відповідальної особистості. В певному плані відповідати на ці питання вдається 
іншому популярному напрямку – комунікативній філософії (К.-О. Апель, Д. Бьолер, Ю. Габермас, 
П. Ульріх та ін.), в якій обґрунтовуються суб’єкт-суб’єктні відносини в якості провідної структур-
ної вісі справжньої невідчуженої діяльності за допомогою аналізу семіотико-аксеологічних, кому-
нікативних механізмів утворення соціальної суб’єктності в полі концептів «воскресіння суб’єкта», 
«іншого», «діалогу», «комунікації». Проте зазначена позиція тяжіє до інтерсуб’єктивного ідеалізму, 
ризик якого полягає у виключенні з філософського розгляду об’єктивної діалектики буття людини. 

На наш погляд, зняття механістичних конотацій відношення «суб’єкт – об’єкт» пов’язано з 
розробкою діалектико-матеріалістичної концепції діяльності (В. Бичко, В.І. Воловик, С.Б. Кримсь-
кий, В.А. Лекторський, В.Г. Табачковський, Е.Г. Юдін, В.І. Шинкарук та ін.), що відстоює ідею дія-
льної єдності людини та світу, трактує структуру діяльності через відношення «суб’єкт – об’єкт – 
суб’єкт», визнаючи єдність семантично-комунікативної та матеріально-природної детермінації дія-
льності. 

Мета цієї статті – продовжити цей підхід в ході критичного аналізу постмодерністської та ко-
мунікативної версій деконструкції опозиції «суб’єкт – об’єкт» та їх впливу на характер соціально-
політичного проектування. Для цього звернемося до розробок Ж. Дельоза і Ф. Гваттарі (перший 
напрямок), а потім до концепції Ю. Габермаса (другий напрямок). Вибір зазначених авторів не є 
випадковим, адже вони презентують цікаві і популярні, такі, що мали значний академічний резо-
нанс, спроби використати власні філософські ідеї для стратегічної переорієнтації соціально-
політичної діяльності.  

Але спочатку стисло визначимо зміст відношення «суб’єкт – об’єкт». Поняття «суб’єкт» та 
«об’єкт» (лат. subjectum – підмет, objectum – предмет) мають статус фундаментальних філософсь-
ких категорій. В античності та середньовіччі було поширеним онтологічне розуміння «суб’єкта» як 
носія субстанційних властивостей і характеристик, що визначають якісні особливості об’єкта. Від-
повідно об’єкт – це те, що залежить від суб’єкта. В такій інтерпретації зазначені поняття викорис-
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товувалися для обґрунтування ідеї вищої духовної субстанції як творця, «деміурга» – суб’єкта дія-
льності зі створення космічної світобудови, структурування інертної матерії. Цю лінію думки відо-
бражає формальна логіка Аристотеля, що конкретизує суб’єктний блок діяльнісного акту шляхом 
диференціації причин на цільову, діючу і формальну, і лише позначає об'єктно-предметний блок, 
що фіксує загальну матеріальну причину. 

У епоху Нового часу під «суб’єктом» переважно розуміли окремого, ізольованого індивіда, 
який пізнає певний фрагмент природи, тобто об’єкт. Індивідуалізм цієї точки зору заважав визна-
ченню конкретних механізмів взаємозв’язку суб’єкту та об’єкту, зумовлюючи їх антиномічне про-
тиставлення. Певною мірою воно долається в німецькій класичній філософії, де гносеологічне трак-
тування відношення «суб’єкт – об’єкт» було доповнено онтологічним та аксеологічним. Це дозво-
лило перейти від «робінзонади» в розумінні суб’єкта пізнання до визначення його суспільно-
історичного характеру, а також розвивати розуміння діяльної єдності суб’єкта та об’єкта духовно-
пізнавальної діяльності, розкривати культурно-історичну динаміку цього процесу. 

Зазначені положення отримали свій розвиток у діалектико-матеріалістичній концепції, в якій 
суб’єкт та об’єкт розглядаються як основні елементи людської діяльності. Суб’єкт – це носій ціле-
покладальної активності, предметно-практичної, духовно-пізнавальної діяльності. Роль суб’єкта 
можуть виконувати особистість, соціальна група, суспільство. Об’єкт – це те, що протистоїть 
суб’єкту, те, на що спрямована його діяльність. В якості об’єкта можуть виступати природні явища, 
штучні речі або артефакти, соціальні відносини та їх учасники (індивіди, групи, суспільство), духо-
вно-культурні утворення, ідеальні конструкції, врешті-решт, сама людина та її внутрішній світ. Ос-
новні ознаки об’єкта – об’єктивне існування та опосередкованість діяльністю суб’єкта. Відношення 
між «суб’єктом» та «об’єктом» виражає єдність протилежностей. Вирішення протиріччя відбува-
ється через практичне змінювання об’єкта, підпорядковане волі та меті суб’єкта. Водночас, висту-
паючи активною силою, людина діє не свавільно, оскільки внутрішня природа об’єкта ставить певні 
межі діяльності, порушення яких руйнує діяльну єдність суб’єкта та об’єкта. Відновлення цієї єдно-
сті відбувається шляхом відповідної зміни мети та спрямованості волі суб’єкта. 

Унаслідок зростання масштабів діяльності, її диференційованості відтворення діяльної єднос-
ті між суб’єктом та об’єктом ускладнюється і, водночас, зростає ціна помилкового вирішення цієї 
проблеми, іншими словами, збільшуються небезпеки відчуження діяльності та її результатів. В та-
кий спосіб утворюється сприятливе середовище для сумнівів у можливості свідомо визначати оп-
тимальні, доцільні межі втручання людини в природне функціонування об’єкта, а, значить, виникає 
основа для заперечення подальшого існування традиційних культурно-духовних форм, що визна-
ють і закріплюють право людини бути суб’єктом, реалізовувати свою активність і самодіяльність. 
Так, Ж. Дельоз і Ф. Гваттарі кваліфікували останні як прояв «центрації», тобто виділення суб’єкта 
із системи природних відносин, надання йому особливого привілейованого становища та одночасне 
витіснення на периферію безлічі інших відношень системи «людина – світ». Підкреслювалося, що в 
такий спосіб вибудовуються теоретичні підмурки тоталітаристського соціально-політичного проек-
ту, насильницької соціальної ієрархії, споживацького та безвідповідального ставлення до природи.  

Натомість французькі постмодерністи запропонували своєрідну заміну суб’єкт-об’єктної опо-
зиції на концептуальну пару «земля – територія». «Думка – це не нитка, яка протягнута між 
суб’єктом та об’єктом, і не обертання першого навколо другого. Думка здійснюється радше через 
співвідношення території та землі» [2, 110]. При цьому «земля» трактується не лише як багатомані-
тний об’єкт праці, але і як єдина нероздільна сутність, повне тіло, постійність, що ніким не поро-
джена, вищий елемент відносно виробництва, а «територія» – як штучне тіло, що поєднує економі-
чні, соціальні та технічні машини. Єдність території та землі забезпечується «територізацією» та 
«детериторізацією». Перший процес здійснюється в напрямку від землі до території і полягає у фо-
рмуванні сукупності «територіальних машин», себто певних форм соціуму. Другий відбувається в 
напрямку від території до землі та виражає формування особливого, трансцендентного простору, в 
якому знімаються бінарні опозиції між глибиною і поверхнею, центром і периферією. 

Ж. Дельоз і Ф. Гваттарі застосовують зазначені поняття в концепції «шизоаналізу», що на ос-
нові критичної рефлексії психоаналітичного та марксистського підходів представляє оригінальний 
погляд на проблематику особистості, держави та капіталу. Зокрема, джерело репресивного характе-
ру культури пов'язується з територізацією вільних потоків одиничностей у рамках поля суб’єкта, 
що ґрунтується на запереченні розмаїття й іншості та проявляється в параної, яка втілює «інвесту-
вання поневоленої групи: як у формі суверенності, так і в колоніальних формаціях стадної системи» 
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[1, 442]. Завданням «шизоаналізу» виявляється детериторізація цих потоків з-під влади «державно-
ієрархічного мислення» суб’єкта шляхом поширення «номадичного мислення», яке намагається 
зберегти відмінності і сприяє відтворенню шизоїдного ставлення до світу, що, за термінологією ав-
торів, виражає не лише якість дій психічно хворих людей, але і певний різновид поведінки особис-
тостей вільний від репресивного тиску нормативних структур суспільства. 

Зазначені критичні положення, з яких, на нашу думку, випливає філософське обґрунтування 
анархічного соціально-політичного проекту, слід сприймати обережно і, в свою чергу, теж критич-
но. Видається, що у плані актуалізації потужного потенціалу архетипів, вираженого в давніх міфіч-
них образах: «матері-землі», «батьківщини» та ін., використання концептів «землі» та «території» 
розширює культурно-пізнавальну матрицю діяльності, робить її більш гнучкою, дає можливість 
пробудити увагу до внутрішніх «намірів» довкілля, що випливають із його природи, певних приро-
дно-історичних закономірностей. Крім того, позитивною стороною міркувань французьких філосо-
фів є проблематизація поняття «суб’єкт» щодо питань: по-перше, встановлення межі, за якою дія-
льна активність людини перетворюється на «територізацію» простору гноблення, і, по-друге, ви-
значення хто, насправді, особистість, суспільний організм або ще хтось є суб’єктом діяльності? 
Останнє питання є одним із найболючіших, оскільки у реаліях суспільства масового споживання 
відбувається як знеособлення індивіда, руйнування його суб’єктності, свободи, так і порушуються 
громадянські інституції, що конституюють суб’єктність суспільства як цілого. Себто відбувається 
відчуження діяльності, коли вона, дійсно, перетворюється в безособову територіальну машину, яка 
використовує і індивіда і суспільство в якості засобів свого функціонування. 

Водночас це не означає, що слід погоджуватися із запереченням традиційної суб’єкт-
об’єктної схеми інтерпретації структури діяльності в спосіб Ж. Дельоза і Ф. Гваттарі. На наш по-
гляд, небезпеки цього способу – це абсолютизація «вільних потоків одиничностей» і водночас нігі-
лістична зневіра у владно-організуючих засадах буття людини, що не враховує їх нелінійний та ам-
бівалентний характер, знецінює їх роль як фактору здійснення свободи. Парадоксальним наслідком 
програмного заклику «не закохуйтеся у владу» [1, 9] є свого роду практичний тупик, коли запропо-
нована теоретична деконструкція «семантичного простору соціального гноблення» не доповнюєть-
ся відповідною політичною програмою позитивних дій через побоювання того, що вона виявиться 
новою культурною формою закріпачення людини. До того ж, релятивізація відношень між 
суб’єктом та об’єктом, розмивання чіткої категоріальної диспозиції між ними залишає відкритим 
питання відповідальності особистості, а, отже, і питання її свободи. По суті, виникає ризик теорети-
чно «узаконити» знеособлення діяльності, перевівши розмову в площину безособової схеми «земля-
територіальне тіло». 

Цієї небезпеки в певному плані уникає концепція комунікативної дії  Ю. Габермаса, яка від 
початку зорієнтована на пошук теоретичних засобів розв’язання проблеми руйнування особистості, 
її ціннісних настанов, соціальних ідентифікацій. Розв’язання цього завдання здійснюється шляхом 
обґрунтування необхідності зміни режиму формування культурних пріоритетів із суб’єкт-
об’єктного (заснованого на інструментальній або цілераціональній дії) на суб’єкт-суб’єктний (за-
снованого на комунікативній дії). Якщо перший режим передбачає використання іншого в якості 
засобу, то другий гарантує відношення до іншого як до мети. 

Відкриття справжньої суб’єкт-суб’єктної взаємодії проводиться переважно в духовно-
моральній площині у зв’язку з проясненням сенсів істинної, неспотвореної комунікації за допомо-
гою дискурсивних процедур – своєрідних практик колективної рефлексії, пошуком інших 
просвітницьких засобів і форм витіснення сцієнтистських, інструментальних чинників суспільної 
свідомості. Помітимо, що всі ці розробки ґрунтуються на регулятивному принципі ідеальної 
комунікативної спільноти, умовами якої є права людини і симетричні стосунки в комунікації, що 
спонукають її учасників до ідеалізуючого зняття існуючих між ними суперечностей. 

Продовженням цього «комунікативного» переосмислення діяльного підходу виступає роз-
робка своєрідної версії проекту «учасницької», «партисипативної» або «деліберативної» демократії, 
в якій гарантується участь рядових громадян в процесі прийняття державних рішень через забезпе-
чення залежності політики не від колективної дієздатності громадян, але від правової 
інституціоналізації передумов комунікації демократичної процедури. В такий спосіб Ю. Габермас 
намагається «взагалі розстатися з «фігурами думки філософії свідомості», що підштовхують до то-
го, щоб приписати практику самовизначення громадян цілокупному суб’єкту суспільства або 
віднести анонімне панування законів на рахунок конкуренції окремо взятих суб’єктів» [8, 395]. На 



  КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ  ВІСНИК  НИЖНЬОЇ  НАДДНІПРЯНЩИНИ                                            2009                                         

 122 

противагу цьому проводиться теза про більш високу ступінь інтерсуб’єктивності процесів 
взаєморозуміння, що здійснюються у формі парламентських нарад та, поряд із цим, у мережі 
комунікації політичної громадськості. Іншими словами, виявляється, що «громадська думка, пере-
роблена згідно до демократичних процедур у комунікативну владу, сама «панувати» не в змозі, але 
може лише спрямовувати використання адміністративної влади в певні канали» [8, 398]. 

Позитивною стороною ідей німецького філософа виступає розкриття соціально-
комунікативної природи діяльності. Дійсно, поза відношення однієї людини до іншої, опосередко-
ваною, в тому числі, і мовою, процес олюднення природного простору та часу є неможливим. 
Гігантський розмах, прогресуюча диференціація діяльності, якісне та кількісне збільшення 
кількості її учасників, ускладнення взаємодії між ними – все це не може не актуалізувати питання 
налагодження відповідної системи комунікацій. Особливо справедливий цей висновок для 
соціально-політичної сфери, де успіх вирішення завдання зі збереження єдності в багатоманітності 
особистих і групових інтересів все більше залежить від суспільного обговорення спільних проблем, 
від зростання вміння домовлятися, знаходити консенсус. Слід погодитися і з тим, що мова через 
ідеологічний та психологічний рівні свідомості закріплює певні культурні зразки поведінки, норми, 
цінності, що за певних умов можуть сприяти відчуженню, виступати його проявом. У сучасну епо-
ху становлення медіакратії, відбувається надзвичайне поширення опосередкованих технікою масо-
вих комунікацій, які, користуючись термінами Ю. Габермаса, мають монологічну асиметричну 
структуру, кажучи по-іншому, виступають, насамперед, засобом маніпуляції громадською думкою. 
Але чи вистачить дискурсивної процедури для того, щоб подолати цю асиметричність? 

На наш погляд, висунуті положення лише частково відповідають на поставлене питання. З 
одного боку, комунікативний підхід конкретизує механізми універсалізації, перевірки на загально-
людську значимість мовно-ціннісних норм неспотворених, таких, що уникають відчуження, 
поведінки та діяльності. За своєю сутністю, сконструйовані евристичні моделі відображають 
комунікативний аспект відтворення єдності в соціальному розмаїтті, можна казати, що в них 
проявляється комунікативний зріз закономірного взаємозв’язку між інтересами особистості та 
суспільства. З іншого боку, це досягнення знецінюється в світлі недостатнього аналізу того факту, 
що комунікації відбуваються не на пустому місці, але на підставі і в зв’язку з відношенням людини 
до природи, передусім, у формі праці. В цьому питанні вихідна обмеженість комунікативної точки 
зору зумовлюється тим, що вона розглядає працю переважно в негативному ключі, представляючи 
її інструментальною, цілераціональною дією, засобом колонізації життєвого світу, створення про-
стору панування та відчуження. В той же час залишається без належної оцінки інший аспект праці 
як форми гармонізації взаємин між людиною, суспільством та природою, становлення ноосфери. 
Крім того, такий підхід, по суті, виключаючи поняття «об’єкт» із загальної картини світу, 
зіштовхується з труднощами аналізу тих явищ дійсності, що існують поза волі, свідомості людини 
та відповідно не представлені в її мові. Тобто елімінується цілий пласт буття (насамперед, непізнані 
закономірності природного та соціального, духовного світів), який, незважаючи на своє «мовчан-
ня», все-таки існує, значно впливаючи на людину та структури її діяльності, в тому числі, 
комунікативні. 

Виникають обґрунтовані побоювання щодо можливості конструювання здійсненних 
соціально-політичних форм, виходячи з комунікативної аргументації, що, по суті, черпає власні ви-
токи із самої себе, безпосередньо не корелюючи з аналізом об’єктивних тенденцій суспільного роз-
витку. Передусім, в цьому випадку є проблемним практичне визначення відмінності між спотворе-
ною, «інструментальною» дією та справжньою, «комунікативною». Демократична за своєю 
спрямованістю концепція «необмеженого дискурсу», також, лишає «невирішеною проблему 
інституціоналізації самого дискурсу за умови зростання складності суспільства й прискорення його 
динаміки, коли прийняття рішення не тільки потребує досконалого професійного опрацювання, а й 
обмежене в часі» [3, 209]. 

Існує, до того ж, загроза абсолютизації міжсуб’єктних відносин, що зв’язана з виключенням 
Ю. Габермасом із філософського розгляду «старих фігур думки» щодо суспільства як 
«цілокупного» суб’єкта та «конкуруючих» суб’єктів-індивідів. Провідна інтенція цієї відмови – 
спроба знов-таки уникнути конотацій «панування», «інструментального» відношення до іншої лю-
дини, що несе в собі традиційне розуміння суб’єкта. Водночас цей хід думки ризикує розчинити 
суб’єкта в інтерсуб’єктній взаємодії. Між тим здатність людини бути суб’єктом на індивідуальному 
рівні – особистістю, вільним і відповідальним громадянином, на колективному – політичною та 
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громадянською спільнотою, на наш погляд, є головною передумовою здійснення проекту демокра-
тичних комунікацій в дійсності. Відзначимо, що в цьому питанні німецький філософ не є 
послідовним. Так, у нього можна знайти думки щодо важливості здатності людини артикулювати 
власні потреби для забезпечення здійсненності правових форм [8, 413-414]. Але зведення форм 
відтворення особистості лише до мовно-дискурсивних практик, на наш погляд, не в змозі 
розв’язати проблему масового залучення громадян у процес демократичних комунікацій.  

Все сказане підводить до висновку про те, що ігнорування суб’єкт-об’єктного взаємозв’язку 
проблематизує розуміння джерела діяльності, порушує єдність суб’єктивної та об’єктивної 
діалектики, матеріально-природної та ціннісно-семантичної детермінації діяльної активності люди-
ни. На противагу цьому представляється більш доцільним діалектичне зняття опозиції між 
суб’єктом та об’єктом, що зберігає зазначені поняття і, водночас, якісно розширює відношення між 
ними, включаючи до нього міжсуб’єктну взаємодію. В цьому плані діяльність може бути визначена 
як діалектична єдність суб’єкт-об’єктних та суб’єкт-суб’єктних відношень, в якій взаємодія між 
суб’єктом та об’єктом опосередковується диференційованими та ієрархічними суспільними 
зв’язками між індивідами, групами, суспільством. Тобто зміст взаємозв’язку суб’єкта та об’єкта 
значною мірою визначається комплексом суспільних відношень, інтересів, цінностей, що 
домінують у соціумі. В свою чергу, практичний і духовний досвід змінювання суб’єктом об’єкта 
через систему міжсуб’єктних відношень (матеріально-виробничих, соціально-політичних, 
комунікативних тощо) об’єктивується, опредметнюється в певних матеріальних формах, 
перетворюється в загальносуспільне надбання, що реалізується в подальшій діяльності. 

Із цього випливає, що порушення суб’єктом внутрішньої міри об’єкта в процесі його перетво-
рення зумовлюється як ексцесами сваволі самого суб’єкта, його невіглаством або бажанням вико-
ристати об’єкт в інструментальний спосіб для задоволення егоїстичних потреб, так і недоліками 
суспільної організації в цілому. І в першому, і в другому випадках руйнується не лише діяльна єд-
ність суб’єкта та об’єкта, але і міжсуб’єктна єдність, найбільш загальна форма якої – взаємозв’язок 
між особистістю та суспільством. Отже, подолання відчуження уможливлюється через таке віднов-
лення суб’єкт-об’єктного відношення, що корелює із відновленням суб’єкт-суб’єктного. Іншими 
словами, теоретично-практичне освоєння суб’єктом об’єкта, розкриття закономірностей його при-
роди, має супроводжуватися запровадженням культурно-організаційних форм відтворення вільних 
суб’єктів, механізмів їх відповідальності за свої дії, налагодженням симетричної системи колектив-
ної міжсуб’єктної діяльності, учасникам якої гарантується право брати участь в ухваленні рішень 
щодо соціально-значущих змінювань тих або інших об’єктів.  

У соціально-політичному плані цим ідеям певною мірою відповідає проект учасницької де-
мократії Ю. Габермаса. Проте, на відміну від німецького філософа, вважаємо, що демократичні ко-
мунікації є лише одним з факторів реалізації цього проекту, поряд з іншими: матеріально-
виробничими (розвиток науково-інформаційного способу виробництва, поширення «виробничої 
демократії», становлення ноосфери), культурно-духовними (удосконалення освіти, компетентності 
населення, поширення в свідомості настроїв, ціннісних настанов громадянськості, солідаризму, па-
тріотизму, толерантності та ін.). Це означає, що конструювання форм соціально-політичного діало-
гу та взаєморозуміння має засновуватися на науковому пізнанні не лише комунікативної сфери, але 
об’єктивної дійсності в цілому. В цьому аспекті актуальним завданням виявляється розкриття конк-
ретних форм і засобів зв’язку суб’єкт-суб’єктних і суб’єкт-об’єктних відношень у процесі розумін-
ня та пояснення, діалогу і монологу. Аналіз цієї тематики і складає перспективу наших подальших 
дослідницьких пошуків. 
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SUMMARY 

The paper is concerned the investigation of “subject-object” opposition as the factor of social 
political projecting. The postmodern and communicative approaches to this problem and their influence 
social political practice are analyzed. The dialectic synthesis between intersubject relationship and 
“subject-object” one is argued. In this way the philosophical grounds of participation democracy are 
defined. 

                            В.В. ГЛАЗУНОВ 
 

ОЛИГАРХИЗАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНЫ 
 

Основная масса современных аналитических и прогностических социально-философских 
разработок базируются на исходном допущении того, что в Украине строится демократия, а в каче-
стве объекта изучения избирается идеально – демократическая модель политической системы  [1, 
8]. Это доктринальное допущение в значительной мере закрепляется идеологически, начиная от 
меседжей первых политических персоналий, заканчивая соответствующими административными 
установками в сфере образования и организации работы СМИ. Между тем изучение современных 
тенденций во всех сферах жизнедеятельности указывает на определенную неадекватность этой мо-
дели. Прежде всего, вызывает сомнение адекватность базисных утверждений, касающихся полити-
ческого идеала: Украина – есть демократическое, правовое, социальное государство, с высокораз-
витым гражданским обществом. Современные олигархические проявления и тенденции во всех 
сферах жизнедеятельности украинского общества скорее говорят о движении общества в противо-
положном от демократического идеала направлении. 

При этом следует подчеркнуть, что социальная группа олигархов, которая занимает особое 
место в формировании реальной политической системы, в указанной идеальной модели абсолютно 
не представлена.  

В связи с этим в статье ставятся задачи: 
– Изучить олигархические проявления и результаты олигархических трансформаций в основ-

ных элементах политической системы; 
– определить роль указанных трансформаций в становлении политической системы; 
– определить место социальной группе олигархов в политической модели в соответствии с 

той ролью, которую они играют в ее организации. 
Итак, попытаемся зафиксировать «олигархические трансформации» во всех элементах «тра-

диционной» модели, исходя из того, что «политическая система – это совокупность государствен-
ных и негосударственных социальных институтов, которые осуществляют власть, управление об-
ществом, регулируют отношения между гражданами, социальными и этническими группами, обес-
печивают стабильность общества, соответствующий порядок в нем» [1, 8].    

При этом элементы политической системы определенным образом ранжируются:  «Среди по-
литических институтов, оказывающих существенное влияние на политический процесс в обществе, 
следует выделить государство и политические партии. Это собственно политические институты. К 
ним примыкают не собственно политические институты – различного рода общественные объеди-
нения и организации, профессиональные и творческие союзы и др. основным предназначением по-
литических институтов является представительство коренных интересов различных слоев общест-
ва»  [2, 132]. 

Ядром политической системы является государство, что проявляется в его форме (форма го-
сударственного устройства) и содержании (государственная политика). Результатом действия со-
держательной составляющей является политический режим, который и характеризует собой мо-
мент взаимодействия государства и гражданского общества. 

Об уровне олигархизации того или иного государства можно судить по тому, насколько по-
литика, проводимая государством, соответствует интересам олигархических группировок и проти-
воречит объективным интересам других социальных групп. Но , с другой стороны, для реализации 
политики в интересах какой-либо социальной группы, необходима «форма» государственного уст-
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ройства, которая бы это обеспечила. Именно обусловлена трансформация отдельных ветвей госу-
дарственной власти, да и формы всего государства в целом. Анализ всех изменений такой ком-
плексной системы как государство представляется довольно сложным. Поэтому позволим себе, в 
рамках этой статьи, остановиться лишь на наиболее значимых, с нашей точки зрения, моментах в 
разрезе рассматриваемой проблемы. 

В законодательной ветви власти, начиная от Верховной Рады и до поселкового или сельского 
совета, интересы олигархов широко представлены либо ими самими, либо их доверенными лицами. 
Не секрет, что в условиях отсутствия четкой юридической регламентации процесс лоббирования 
приобретает исключительно форму подкупа депутатов со стороны олигархических структур. Это 
неизбежно сказывается на результатах депутатской деятельности – в специфике принимаемых за-
конов и подзаконных актов, которые и определяют характер внутренней и внешней политики. 

В частности, при всем многообразии существующих оценок и характеристик внутренней по-
литики, в них, прямо или опосредовано,  доминирует отражение процесса перевода производствен-
ных мощностей и ресурсов в частную олигархическую собственность.  

В то же время доминанта современной  внешней политики украинского государства   может 
быть интерпретирована как попытка украинской олигархии занять свое место в международных 
олигархических пирамидах.  

Именно на это, в конечном итоге, направлена борьба «экспортеров» и «импортеров», созда-
ние совместных предприятий, многочисленных представительств зарубежных фирм и банков, сво-
бодных экономических зон, офшоров и т.п. 

Своеобразие указанного процесса заключается в том, что современная украинская политико-
олигархическая элита имеет различные ресурсные основания а, как следствие, неоднородна и ори-
ентированна на различные, конкурирующие между собой, сегменты международной олигархии. 
Характерно, что украинские олигархические группировки обладают относительным ресурсным па-
ритетом в борьбе за монопольный доступ к государственной власти, на что указывает затяжной 
парламентский кризис. Под этим углом зрения однозначный выбор внешнеполитического вектора 
означает получение значительного дополнительного внешнего ресурса той или иной олигархиче-
ской группой, с одновременным лишением подобной возможности конкурента. Иначе говоря, за 
счет выигрыша в конкурентной борьбе во внешней политике и экономических связях будет уста-
навливаться внутриполитическая и экономическая монополия одной из группировок. 

Ресурсный паритет в борьбе олигархических группировок проявился и по другой оси – в про-
тивостоянии Кабинета Министров и Секретариата Президента, с соответствующей персонолизаци-
ей «Тимошенко – Ющенко». Кроме того, олигархическая составляющая очередной раз стала реаль-
ной причиной вялотекущего перманентного конфликта между  центральной исполнительной вла-
стью и губернаторами. 

Олигархической особенностью современной исполнительной власти, наделенной разреши-
тельными полномочиями, стал высочайший уровень коррупции, которая является основной олигар-
хической технологией  [3] . По сути, штат современных исполнительных структур и в центре, и на 
местах, является отражением постоянного компромисса по промежуточным итогам перманентной 
экономической и политической борьбы олигархических группировок. Повсеместно существует 
практика, когда «свои» чиновники, получающие официально сравнительно небольшую заработную 
плату, латентно находятся на содержании у бизнес-групировок, что проявлется либо в виде «отка-
тов», либо в виде «надбавки» к основной заработной плате. Оказываемые взамен услуги – предос-
тавление эксклюзивной информации, преференций в развитии бизнеса, обеспечение государствен-
ными заказами.   

«Своеобразие»  современного состояния судебной власти в Украине можно охарактеризовать 
несколькими моментами: 

1. Несовершенством законодательной базы (которая разрабатывалась под ситуативные ин-
тересы олигархов их же представителями в Парламенте), позволяющей многократно пересматри-
вать решения в различных инстанциях. 

2. Недостаточно четкой регламентацией и иерархизацией институтов судебной системы, что 
позволяет апеллировать к различным инстанциям. 

3. Несбалансированностью взаимоотношений судебной власти с другими ветвями власти. 
4. Практической безответственностью членов судейского корпуса перед народом, заложен-

ной в системе избрания и работы судей. 
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Все вышеперечисленные моменты заставляют, в конечном итоге, апеллировать не к закону, а 
к подкупу. Поэтому современная судебная власть построена на  принципах «соревновательности» 
кошельков олигархов в оплате за услуги, т.к. именно этот ресурс обеспечивает преимущества ука-
занной социальной группе. Особенно ярко это проявилось в системном феномене рейдерства, где 
судебная власть сыграла ключевую роль как олигархического средства. 

Характеризуя государственную власть в целом, необходимо помнить, что она по факту осу-
ществляется формальной политической элитой, которая лишь потенциально имеет возможность 
стать неформальной. Под этим углом зрения за короткое время, в течении нескольких избиратель-
ных терминов, произошло перерождение политической элиты: по сути она являет собой не собра-
ние представителей профессиональных элит и элит представителей различных социальных групп, а 
собранием представителей интересов бизнес-структур, которые связаны с ними  различными фор-
мальными ролями и связями. Характерным представляется то, что прохождение в состав формаль-
ной государственной политической элиты становится возможным лишь на основе экономической 
зависимости от олигархов. Таким образом, реализуется трансформированный со временем «имуще-
ственный ценз», как необходимое условие существования олигархии. Указанная экономическая 
зависимость проявляется на уровне всех важнейших институтов не только государства, но и граж-
данского общества. 

Важнейшим элементом современной политической системы являются политические пар-
тии, как организации, ставящие и реализующие политические цели.  По этому поводу можно заме-
тить, что в традиционной демократической модели массовым партиям (имеющим определенную 
социальную базу), хотя бы номинально, отводилась роль средства в достижении политических це-
лей определенной социальной группы. В настоящих условиях все партии стали средством одной 
социальной группы – олигархии. Дело в том, что основная масса современных партий Украины, 
которые в большинстве своем являются кадровыми, была создана протоолигархами «сверху вниз», 
на этапе, когда они осознали необходимость прохождения в государственную власть. Важно под-
черкнуть, что  эти партии, не имеющие четкой социальной базы по определению, а, являясь кадро-
выми, по своей сути стали просто наемными, марионеточными бизнес-структурами, выполняющи-
ми корпоративный заказ. Положение усугубляется тем, что формальное (на законодательном уров-
не) и неформальное (на уровне организации и практики избирательного процесса) введение транс-
формированного «имущественного ценза» поставило в зависимое положение большинство «тради-
ционных», массовых партий, которые  не могли конкурировать с кадровыми партиями в вопросах 
финансирования. В итоге, массовые партии были вынуждены «продаться» богатым спонсорам – 
олигархам. 

Несмотря на явную зависимость партий от олигархического капитала, партиям на законода-
тельном уровне была предоставлена исключительная монополия на участие в избирательном про-
цессе. По сути, системный принцип – стремление к монополии, перенесен олигархией из экономи-
ки в политику. 

Ведущие специалисты и эксперты отмечают этот вопиющий антидемократический момент и 
требуют возврата, если не к  чистой «мажоритарке», то, хотя бы к смешанной системе [4]. 

Показательным является и то, что в результате такого специфического партийного строитель-
ства украинская многопартийная система стремительно трансформируется в двухпартийную. Но 
главная особенность формирующейся двухпартийной системы состоит в том, что обе партийные 
силы имеют либеральный характер, каждая из которых представляет интересы одной из олигархи-
ческих группировок. 

Таким образом, олигархами контролируются не только партии, но и современная партийная 
система, и вся избирательная система. 

Основным показателем развития гражданского общества является уровень развития общест-
венных организаций, их численность и та роль, которую они играют в политической системе. Не 
апеллируя к абсолютным показателям и не претендуя на абсолютную точность, сравнительный 
анализ приводит нас к выводу:  современное состояние системы общественных организаций и тен-
денции ее развития говорят не в пользу Украины, независимо от того, какую базу сравнения мы 
изберем – Российскую империю, Советский Союз или современный Запад. 

Такое положение обусловлено многими причинами, среди которых можно назвать: «остаточ-
ную оскомину тотальной формальной вовлеченности населения в общественные организации в со-
ветский период». Но главное – такое положение дел имеет определенную экономическую базу – 
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отсутствие свободного времени, которое можно было бы посвятить общественной деятельности и 
отсутствие материально-технических и финансовых ресурсов, необходимых для  сопровождения 
общественной деятельности. 

Примечательно то, что имеющийся незначительный численный рост общественных органи-
заций происходит за счет финансирования системы извне (из-за рубежа), за счет различных донор-
ских организаций. Конкурсная основа получения грантов приводит к тому, что: 

– регистрируются многочисленные организации, из которых проявляют активность в основ-
ном те, которые получили грант, и то в большинстве случаев формально; 

– плодятся «грантоеды» – организации, создаваемые исключительно для получения гранта, 
которые отличаются тем, что умеют правильно оформить проект и отчет. Реальная же деятельность 
большинства из них сводится к минимуму.  

Обращает на себя внимание тот факт, что социальной и экономической основой активности 
подавляющей массы общественных организаций Запада является средний класс (который обладает 
и свободным временем и реальными ресурсами). Однако, именно принципы организации олигархи-
ческого государства в Украине препятствуют созданию широкого среднего класса[5]. 

В этом контексте особую тревогу вызывает абсолютная неразвитость территориальной общи-
ны. Этим обстоятельством не замедлили воспользоваться олигархи: широкие права на самоуправ-
ление, которые декларативно предоставляются территориальным общинам, по факту, узурпируют-
ся заангажированными местными советами, которые формируются на партийной основе. 

Современная специфика трудовых коллективов как элемента социально-политической сис-
темы обусловлена несколькими условиями и обстоятельствами. Во-первых, современное автомати-
зированные, высокотехнологичные производство и сфера услуг не способствуют общению внутри 
трудового коллектива. Не способствует этому, как уже упоминалось, и трансформированная струк-
тура (организации) свободного времени. Поэтому не идет формирование, более-менее, адекватного 
группового самосознания на основе социальной практики. Прежде всего, (трудящимися) адекватно 
не осознается уровень эксплуатации. 

Во-вторых, по мере вхождения Украины в информационную эпоху, на процесс формирования 
самосознания трудовых коллективов усиливается роль идеологии. 

В-третьих, трудовые коллективы полностью утратили навыки борьбы за свои права в услови-
ях патернализма  и соответствующей идеологической обработки в рамках советского государства. 

В-четвертых, нельзя сбрасывать со счетов момент крушения альтернативной «протосоциали-
стической» системы выстраивания производственных отношений, и, как следствие, ослабление по-
зиций мировой социал-демократии. При отсутствии альтернативы наблюдается повсеместное на-
ступление нео-либерализма, что непосредственно выразилось в усилении  уровня эксплуатации. 
Обозначенную тенденцию усилил всемирный финансово – экономический  кризис.   

На волне указанного кризиса можно прогнозировать, с одной стороны, стихийные выступле-
ния с экономическими, а затем, и с политическими требованиями, а с другой, – рост популярности 
левой идеологии. Это неизбежно приведет к росту политического самосознания в трудовых коллек-
тивах. 

При этом на первом этапе борьбы за выполнение экономических требований возникнет объ-
ективная необходимость в деятельности профессиональных союзов, которые также традиционно 
рассматриваются в качестве важного элемента политической системы.    

Профсоюзы независимой Украины представляют собой довольно странную картину. Потен-
циально они имели возможность стать ведущей политической силой (подобно тому, как это было в 
Польше), только потому, что решение экономических и социальных проблем в Украине перма-
нентно имеет яркий политический характер. Между тем, до последнего времени, они практически 
не проявляли своей активности. Это в определенной степени объясняется тем, что в советской сис-
теме профсоюзы имели ряд специфических особенностей: 

1. Они рассматривалась в качестве средства КПСС для выполнения задач в социальной сфере 
(«профсоюзы – приводные ремни партии»). 

2. Деятельность профсоюзных организаций была предельно заформализована, а, как следст-
вие, основная масса членов организации не имела к ней никакого отношения (за исключением уп-
латы членских взносов). У рядовых членов профессиональных организаций была воспитана чисто 
клиентистско-потребительская психология. 
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3. Профсоюзные ресурсы «были частично зависимы» – при формальной «самостоятельно-
сти», стояли на балансе либо у ведущих предприятий, либо у министерств и ведомств. А потому эти 
ресурсы также были приватизированы по олигархическим технологиям. В большинстве случаев это 
происходило по схемам «вывода из-под контроля трудящихся». При этом указанный процесс нахо-
дился под контролем администрации соответствующего уровня. «Закрывая глаза» на нарушения 
друг друга в процессе приватизации, лидеры профсоюзных организаций и чиновники высшего зве-
на смогли успешно приватизировать как производственный комплекс, так и комплекс соцкультбыта 
(именно так и были поделены, в большинстве случаев, активы: предприятия – администрации, соц-
культбыт – профлидерам).  

По сути, олигархический характер приватизации явился следствием «предательства» руково-
дством профсоюзов интересов рядовых трудящихся. Ибо интересы трудящихся в процессе прива-
тизации лидеры профсоюзных организаций не то, что «не смогли», но  даже «не пожелали» защи-
тить. Компенсацией такой покладистости профсоюзных лидеров стала довольно высокая роль и 
место в иерархии олигархических пирамид. 

Таким образом, в настоящее время профсоюзные организации не выполняют своей имма-
нентной функции:  на приватизированных предприятиях они либо отсутствуют вовсе, либо играют 
бутафорскую роль статистов в игре олигархов. 

Ожидаемая безработица по итогам всемирного финансового кризиса неизбежно создаст заказ 
на «обновленное профсоюзное движение» в Украине  [6,7]. Однако уже сейчас олигархические 
структуры довольно успешно пытаются «возглавить» этот процесс. 

Присутствие сегмента СМИ, «четвертой власти», в модели политической – факт бесспорный. 
Однако  роль и ранжирование функций СМИ в различных моделях различная.  

Украина переживает эпоху, когда информация становится основным ресурсом. Поэтому 
трансформация СМИ в процессе олигархизации требует отдельного, более детального рассмотре-
ния. В рамках  этой статьи хотелось бы только отметить, что средства массовой информации игра-
ют весомую роль не столько как средства духовного производства, обеспечивающие прибыль, 
сколько – средство, инструмент, прихода к власти, обеспечения и удержания государственной вла-
сти. Государственная  же олигархическая власть, обеспечивая эксклюзивный доступ к националь-
ному богатству, является условием  получения «сверхприбыли» для олигархов. 

Кроме того, СМИ являются важнейшим элементом системы манипуляции общественным 
сознанием, позволяющей скрыть действительный уровень социальной эксплуатации, а, следова-
тельно, стабилизировать олигархическое правление. Именно поэтому в Украине наблюдается пол-
ная зависимость СМИ от олигархического капитала.  

Значительную роль в дестабилизации современной политической обстановки играет неодно-
родность религиозного поля Украины. Однако при более детальном изучении проблемы, стано-
вится очевидным, что указанная неоднородность не только используется олигархическими струк-
турами, а искусственно поддерживается и культивируется. Дело в том, что прихожане, религиозная 
паства, рассматривается политтехнологами, состоящими на службе у олигархических группировок, 
в качестве готовой, специфически настроенной электоральной аудитории. Рассчитывая на электо-
ральные симпатии во время выборов, олигархические группы материально поддерживают различ-
ные религиозные объединения. При этом духовные предпочтения искусственно актуализируются и 
переводятся в разряд злободневных, насущных потребностей. Таким образом, деятельность религи-
озных организаций политизируется и вместо выполнения консолидирующей функции, они стано-
вятся дополнительными концентраторами социальной напряженности. 

Традиционные религиозные центры идеологически привязываются  к вершинам мировых 
олигархических пирамид, что дает возможность использовать церковь в олигархической борьбе за 
выбор вектора внешнеполитического развития. 

К нетрадиционно-политическим институтам относят и неформальные организации. В 
большинстве моделей политических систем они рассматриваются в качестве неустойчивых и вре-
менных, которые тяготеют, либо к исчезновению с течением времени, либо к трансформации в бо-
лее устойчивые. В этой связи хотелось бы обратить внимание на деструктивные неформальные 
объединения. Существует мировая практика использования такого толка организаций радикальны-
ми партиями для дестабилизации ситуации в стране. Такое замечание особенно важно на фоне про-
грессирующего всеобщего кризиса. Памятуя специфику современных политических партий в Ук-



       2009                                      КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ  ВІСНИК  НИЖНЬОЇ  НАДДНІПРЯНЩИНИ 

 129 

раине, их заангажированность, можно с уверенностью прогнозировать выступление таких команд 
под заказ конкретных олигархических групп. 

Кроме того, элементами политической системы являются политическая идеология, политиче-
ское сознание и политическая культура. В специфических условиях информационной эпохи этот 
аспект также требует отдельного, более детального рассмотрения. Поэтому в настоящей статье ог-
раничимся лишь констатацией того, что в украинском обществе среди идеологий государственного 
строительства доминирует идеология олигархических партий – крайний либерализм. В то же время 
общественная мораль формируется на основании буржуазных производственных отношений, где 
доминирующим становятся рыночные подходы – «все может выступать в качестве товара,  объекта 
купли – продажи»  [8, 16-44]. 

Проведенный анализ доказывает наличие доминанты специфической, «олигархической» со-
ставляющей в трансформации основных институтов политической системы, да и  структуры моде-
ли в целом. 

Прежде всего, необходимо обратить внимание на то, что идет формальное (на законодатель-
ном уровне) и неформальное (на уровне исполнения) усиление роли государства и снижение роли 
гражданского общества. Кроме того, как это ни парадоксально, но  формальное усиление роли го-
сударства происходит на фоне всеобщего кризиса всех институтов государственной власти. 

Но при более детальном рассмотрении становится очевидным, что перманентный политиче-
ский кризис, который затронул все ветви государственной власти, явился результатом, не столько 
построения институтов государственной власти  в соответствии с демократическими принципами, 
сколько результатом борьбы олигархических кланов за рычаги государственной власти. Кроме то-
го, наблюдается тенденция к сокращению обратных связей от институтов гражданского общества к 
институтам государственной власти, т.е. прослеживается авторизация государственно-
политической деятельности. 

В частности, это явилось результатом перенесения системных целей, задач и принципов оли-
гархии из экономической сферы в политическую.       Системной целью олигархии является полу-
чение сверхприбыли на основе монополии, которая является условием для  сверхэксплуатации. 
Дальнейшая расшифровка цели трансформируется в стратегическую целевую установку –
построение специфической политической системы с ядром в форме олигархического государства и 
«ослабленным» гражданским обществом, не способным конкурировать с сильным государством. 
Именно построение олигархического государства на уровне политики позволяет обеспечить оли-
гархическую монополию, «сверхэксплуататцию» и получить «сверхприбыль» в сфере экономики. 
Поэтому построение олигархического государства и «ослабленного гражданского общества» можно 
рассматривать в качестве системной задачи олигархии по достижению системной корпоративной 
цели. 

Причем основным системным принципом, который обеспечивает решение как стратегиче-
ских, так и тактических задач, является их реализация в рамках закрытой информационной систе-
мы. Воплощение в жизнь этого принципа «ослабляет» гражданское общество и минимизирует воз-
можность гражданского контроля, а, как следствие,  возникновения социального взрыва в ответ на 
сверхэксплуатацию.  

Достижение стратегической цели обеспечивается постановкой и выполнением  ряда тактиче-
ских задач по отношению к структурным элементам и отдельным институтам политической систе-
мы. 

    Из приведенных выше рассуждений становится очевидна доминантная роль олигархиче-
ской составляющей в формировании политической системы, всех ее институтов и сфер. Эта доми-
нирующая роль, с различной степенью адекватности, фиксируется, как на теоретическом, так и на 
уровне обыденного сознания. 

Это дает основание для рассмотрения «олигархической составляющей» в качестве отдельного 
элемента в структуре модели политической системы. 

«Узким» местом для адекватного восприятия именно такого подхода является количествен-
ный показатель социальной группы олигархов – она «сверхмала». Вследствие, этого проблематично 
говорить о «классе» олигархов. Действительно, в рамках классового подхода более адекватно вос-
принимается класс буржуазии, частью которого и является группа олигархов. Однако, интересы 
олигархов, которые претворяются в реальную политику, в большинстве случаев противоречат ин-
тересам представителей малого и среднего бизнеса, т.е. собственно «буржуазии» [5]. На этом осно-
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вании группа олигархов выделяется в отдельный социальный институт. Но и это – не все. Предла-
гается провести аналогию с профсоюзами, либо партиями, в качестве институтов политической 
системы. 

Ни у кого не возникает ассоциации только с их лидерами, хотя их роль в политике более чем 
значительна. Главная ассоциация – с теми массами рядовых членов, которые стоят за лидерами и 
им подчиняются (дисциплина), не- зависимо от мотивов подчинения. На этом основании, считаем, 
вполне правомочным рассматривать в качестве института политической системы не столько самих 
олигархов, но «олигархические пирамиды», которые имеют свое четкое социальное основание, 
причем довольно многочисленное. Тогда «олигархическая пирамида» может быть определена как 
социальная группа, находящаяся в зависимости от персонализированного олигархического клана, 
что обеспечивает ее потенциальную политическую поддержку указанному клану. Именно показа-
тель политической дисциплины данной социальной группы является основанием для того, чтобы 
считать  «олигархическую пирамиду» полноценным институтом политической системы.  

Специфичность такой социальной группы заключается в том, что политическая поддержка 
обеспечивается олигархическому клану во всех сферах социальной активности – экономической, 
социальной, собственно политической, духовной, а также в структурах большинства институтов 
политической системы. Основанием подобной дисциплины является, в основном, экономическая 
зависимость членов пирамидальной иерархии от «вершины» пирамиды. Другими словами, неслож-
но проследить, что основной технологией олигархии в выстраивании своих отношений со всеми 
значимыми в политике социальными институтами и группами является подкуп, во всех его прояв-
лениях. Эта технология позволяет олигархии, используя имеющиеся в ее распоряжении ресурсы, 
выстраивать властные отношения, при формальном сохранении демократической формы.  

Приведенный анализ состояния политической системы Украины касался общих тенденций 
постепенной и равномерной олигархизации. В то же время ситуация стремительно меняется в усло-
виях современного финансового кризиса. Многие внутренние олигархические тенденции и прояв-
ления входят в резонанс с проявлениями всемирного финансового кризиса, которые также вполне 
могут быть интерпретированы в качестве олигархических. 

Сращивание мировых транснациональных корпораций с мировым банковским капиталом, 
включая ключевые структуры – Федеральный Резервный Фонд, Международный валютный фонд, 
Всемирный банк, Всемирную торговую организацию, привело к накоплению огромных финансо-
вых ресурсов в распоряжении транснациональных конкурирующих группировок. Это создало  воз-
можность для  конкуренции  указанных структур на уровне «традиционных» субъектов мировой 
политики – национальных государств. Так внешняя политика «стран приписки» крупнейших 
транснациональных финансовых структур полностью формируется, исходя из экономических инте-
ресов этих структур.  Более того, наличие финансового ресурса, превышающего во много раз фи-
нансовые ресурсы отдельных государств, создало соблазн финансово-экономического «закабале-
ния» этих стран. Для этого  используется стандартная технология установления властных отноше-
ний: создается искусственный (виртуальный) дефицит финансового ресурса в государстве, которое 
выступает объектом властных отношений. Этому способствует несколько обстоятельств: 

– глубокая интеграция мировой финансовой системы в экономику государства – объекта; 
–  жесткая привязка денежной единицы страны – объекта к мировой валюте; 
–  наличие субъективного фактора – местных компрадорских олигархических структур.    
Все эти обстоятельства  имеются в наличии в современной Украине.  
При таком подходе всемирный финансовый кризис, имеющий, по  нашему убеждению, преж-

де всего, субъективный характер,  может быть охарактеризован в качестве средства конкурентной 
борьбы ведущих мировых  олигархических структур за передел сфер влияния, за монопольный дос-
туп к мировой ресурсной базе. По результатам кризиса вероятно частичное достижение цели, а 
именно, –  переформатирование всемирных олигархических пирамид, смена лидеров и структуры 
их ранжирования. 

Украина, занимающая стратегическое место в большой геополитической игре, неизбежно 
станет, если не разменной картой, то, по крайней мере, игровым полем для мировых олигархиче-
ских структур. По результатам этой игры можно, с большой степенью вероятности, прогнозиро-
вать: 

– Усиление эксплуатации на уровне трудовых коллективов. 
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– Частичное разорение, и без того слабого, малого и среднего бизнеса; частичную интегра-
цию уцелевшего бизнеса в структуры более мощных олигархических структур. 

– Ускоренную интеграцию украинских олигархических структур в мировые олигархические 
пирамиды.  

Таким образом, можно констатировать, что основным системоообразующим институтом по-
литической системы современной Украины с ядром в форме олигархического государства являются 
«олигархические пирамиды». Как было показано, именно они трансформируют функции политиче-
ской системы [ 9, 90] через призму своих корпоративных интересов: 

«– определяют цели и задачи развития общества, разрабатывают программы его жизнедея-
тельности; 

– мобилизуют ресурсы общества для достижения своих корпоративных целей; 
– обеспечивают специфическую интеграцию всех элементов общества, его относительную 

целостность и стабильность; 
– предлагают обязательную для всех граждан модель распределения ценностей в обществе» 
При этом вершины олигархических пирамид сосредоточены в государственных институтах 

власти (собственно государственная власть, политическая элита) и в «пограничном поясе» граж-
данского общества (контрэлита, оппозиция). Олигархические элиты  в настоящее время в Украине 
имеют еще одну особенность – их системный принцип, стремление к эксклюзивности и монопо-
лизму, приводит к тому, что они становятся закрытыми, или закрывающимися. Циркуляция элит 
происходит на уровне «вершин олигархических пирамид», что и фиксируется обыденным сознани-
ем – «тасуются карты одной колоды», «к власти приходят поочередно одни и те же персоналии». 
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SUMMARY 
   The results of oligarch changes in the main elements of the political system of modern Ukraine are 

analyzed in the article on the level of the state on one hand, and on the level of the civil society on the 
other hand. The leading role of “oligarch pyramids” in forming of all political system institutes that is 
based on economic dependence is depicted.   

В.П. СНЕЖКО 
 

НАШЕ ПРОШЛОЕ И НАШЕ НАСТОЯЩЕЕ: БОРЬБА ИНТЕНЦИЙ 
 

То, что мы привычно называем нашим прошлым, по-видимому, имеет над нами какую-то 
власть, власть особую, загадочную и удивительную. Напоминая о себе, оно приглашает нас. При-
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глашая, посылает весточку, извещение о своем существовании. Весточки из прошлого, извещения о 
нем, как правило, облечены в форму текста, некой связной и полной последовательности знаков. 

С прошлым недавним, еще не вполне «успокоенным», мы встречаемся, благодаря текстам-
рассказам, текстам-воспоминаниям, текстам-переживаниям, благодаря рассказам, воспоминаниям и 
переживаниям тех, для кого наше прошлое было их настоящим. Благодаря таким текстам, поддер-
живается и осуществляется живая связь времен, связь поколений, трансляция прошлого, его смы-
слового горизонта. Если в детстве и юности мы преимущественно слушаем подобные тексты, их 
«потребляем», научаемся, осваиваем наше прошлое, в зрелом и более позднем возрасте, имеющие 
уже собственный жизненный опыт, мы все чаще сами продуцируем тексты-воспоминания, тексты-
свидетельства, повествуем о том, что и как было тогда «на самом деле». 

В ситуации, когда «сейчас и здесь» отделяет от «тогда и там» большой временной интервал, 
интервал, превышающий продолжительность человеческой жизни, и настоящее уже стало про-
шлым и «успокоилось», ситуации, когда, к сожалению, уже не осталось, или почти не осталось, жи-
вых участников и свидетелей того времени, тех, кто мог бы о нем рассказать, мы узнаем о прошлом 
из текстов, текстов письменных, текстов, представленных в виде связной и полной последователь-
ности письменных знаков. Живая, непосредственная связь времен, поколений, процесс трансляции 
исторического опыта в общении живых, конкретных людей, успокаиваясь, трансформируется в 
процесс освоения «сейчас и здесь» живущими людьми результата прошлого, его итога, в процесс 
освоения письменных текстов из прошлого и о прошлом… 

Вообще говоря, текст, связная и полная последовательность знаков, как известно, может тол-
коваться, во-первых, как нечто имманентное, автономное, самостоятельное, сейчас и здесь осуще-
ствляемое, когда, например, мы слушаем того, кто сам был участником событий, о которых повест-
вует, порождая текст-свидетельство, текст-участие, и, во-вторых, как нечто репрезентативное, 
представляющее собой нечто иное, самим данным текстом не являющееся, когда, например, нам 
сейчас не просто повествуют, но повествуют о том, что было «на самом деле» тогда, в прошлом, 
или, например, тогда, когда мы знакомимся с созданным ранее письменным текстом, текстом-
результатом, в котором повествуется о том, что и как было ранее. В современной структуралист-
ской и постмодернистской текстологии взаимоотношение имманентности и репрезентативности 
текста обычно характеризуется как взаимоотношение «текста-наслаждения» и «текста-
удовольствия». 

Репрезентативный текст (текст-удовольствие) – связная и полная последовательность знаков, 
наделенная семантикой, автохтонность которой обеспечивает существование внетекстового рефе-
рента и предполагает наличие смысла и значения текста. Репрезентативность текста-удовольствия 
ориентирует и создателя текста (автора), и «потребителя» (слушателя, читателя) на установление 
однозначного соответствия между текстуальными семиотическими конструкциями и принятыми 
системами значения. Стабильность семантики и аксиологических ориентаций определенной куль-
турной среды, ее автохтонность обеспечивает уверенность в «правильности понимания» текста, 
убежденность в том, что текст действительно репрезентует то, что было «на самом деле». Репрезен-
тативный текст ориентирован на результат. Результатом прочтения (слушания) такого текста явля-
ется переживаемое читателем (слушателем) чувство удовлетворения, удовольствие, как свидетель-
ство получения исчерпывающей информации о том, как было «на самом деле», свидетельство за-
вершения поиска ответов на вопросы, которые его интересовали. 

Текст имманентный, текст-наслаждение, – связная и полная последовательность знаков, не 
обладающая семантикой, которая обеспечивала бы существование внетекстового референта. Текст-
наслаждение порождается на основе семантики (можно назвать ее аллохтонной), которая предпола-
гает принципиальную плюральность интерпретаций. Такой текст не может быть однозначно и ис-
черпывающе интерпретирован. Имманентный текст, текст-наслаждение ориентирован на процесс, 
процесс порождения все новых и новых его смыслов и значений, ориентирован на нахождение в 
«вечном потоке» становления и обновления. 

Следовательно, так понимаемый текст репрезентативный отличается от текста имманентного 
тем же, чем отличаются автохтонная и аллохтонная семантики. Автохтонная семантика, по-
видимому, может быть определена как такая, которая предполагает неизменность смысла и значе-
ния текста. Современный смысл и значение текста понимаются как такие, которые навсегда неиз-
бывно и несомненно укоренены в лоне своего возникновения там и тогда, где и когда они изна-
чально возникли. Автохтонная семантика – семантика текста, возникшая вместе с ним и диахронно 
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сохраняющая свою стабильность в настоящем, современном времени бытии текста. Автохтонная 
семантика – исконная, коренная, первоначальная семантика, это исходный, первоначальный смысл 
и значение текста. 

Нетрудно заметить, что в автохтонной семантике диахроническая стабильность текста имеет 
преимущество над его синхроничностью. По-видимому, именно превосходство диахронии над син-
хронией и обеспечивают автохтонной семантике не только возможность диахронического поиска 
стабильного смысла и значения текста, но и уверенность в успехе поиска, уверенность в существо-
вании внетекстового референта и его обнаружении. Превосходство диахронии над синхронией не 
только инициирует желание рассказать или узнать, как и что было «на самом деле», но и порождает 
уверенность в том, что такое желание вполне осуществимо. 

Аллохтонная семантика, напротив, отдает преимущество синхронии. Аллохтонная семантика, 
по-видимому, может быть определена как такая, которая предполагает вариативность, изменчи-
вость смысла и значения текста. Современный смысл и значение текста понимаются как такие, ко-
торые возникли не во время первоначального его (текста) порождения, а перенесены или переос-
мыслены в результате культурно-исторических процессов, происходивших в иное время, отличное 
от времени первоначального формирования текста. Аллохтонная семантика – не исконная, не ко-
ренная, не первоначальная семантика, это не исходный, не первоначальный смысл и значение тек-
ста. Аллохтонная семантика – система смыслов и значений, имманентно (не репрезентативно) вре-
менящаяся во времени. 

В аллохтонной семантике синхроничность осуществления текста имеет преимущество над 
диахроничностью. По-видимому, именно превосходство синхронии над диахронией и обеспечива-
ют создателю текста (автору) и его «потребителю» (читателю, слушателю) уверенность в изменчи-
вости и вариативности смысла и значения текста. Превосходство синхронии над диахронией, им-
манентности над репрезентативностью, инициируют не желание узнать, что и как было «на самом 
деле», скорее инициируется стремление узнать, как и почему текст «временится» во времени, изме-
няя свой смысл и значение, понять, почему это происходит, происходит именно так, а не иначе. 

Несомненно, так понимаемые автохтонная и аллохтонная семантики и порождаемые ими, со-
ответственно, репрезентативный и имманентный тексты, текст-результат и текст-процесс, сущест-
венно различаются, как различаются автохтонность и аллохтонность, результат и процесс, удоволь-
ствие и наслаждение. Вместе с тем не следует, по-видимому, понимать различие между автохтон-
ностью и аллохтонностью семантик смысла и значения текста лишь как различие между диахрони-
ей и синхронией. Более того, даже ограничиваясь противопоставлением диахронических и синхро-
нических аспектов репрезентативного текста и текста имманентного, следует обратить внимание и 
на их единство. Ведь и в том и другом случае мы имеем дело все же с текстом, связной и полной 
последовательностью знаков, что, естественно, предполагает наличие как означающего, так и озна-
чаемого. Как раз он, текст (будь он результатом или процессом) и объединяет, примиряет, содержит 
в себе и автохтонность, и аллохтонность.  

Имманентный, аллохтонный текст-рассказ, текст-свидетельство, текст-переживание, текст-
процесс, с которым мы встречаемся, «сейчас и здесь» слушая повествователя (участника событий 
прошлого), выступает и в роли текста-результата, поскольку повествователь, имманентно, «сейчас 
и здесь» порождая текст-процесс, повествует все же о том, что и как было «там и тогда». «Здесь и 
сейчас», имманентно присутствующие в самом процессе рассказывания и обеспечивающие его ал-
лохтонность, процессуальность, встречаются с репрезентованным в тексте «там и тогда», встреча-
ются с тем, «о» чем все же повествует рассказчик, современник и участник событий прошлого. И, 
напротив, то, о чем повествуется, то, что было «там и тогда», то, что репрезентуется в тексте, обре-
чено на аллохтонное, имманентное, процессуальное исполнение «сейчас и здесь» порождаемого 
текста, текста-рассказа о прошлом. 

То же относится и к тексту-результату. Будучи автохтонным, репрезентируя прошлое, во-
первых, самим фактом своего создания в прошлом, «там и тогда», а, во-вторых, тем, что в тексте 
повествуется именно о прошлом, повествуется о том, как и что было «там и тогда», текст-результат, 
тем не менее, все же всегда имманентен, аллохтонен, поскольку «сейчас и здесь» осуществляется, 
осваивается «сейчасным» человеком, и в самом этом процессе размывается семантика текста-
результата, обеспечивающая существование его диахронного внетекстового референта в прошлом. 
И, напротив, аллохтонное, имманентеное осуществление рекста-результата «сейчас и здесь» живу-
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щим человеком вовсе не лишено внетекстового референта (того, «о» чем он) и, естественно, в нем 
присутствуют смыслы и значения, обеспечивающие его репрезентативность. 

Таким образом, как в том случае, когда мы имеем дело с текстом в виде «сейчас и здесь» 
осуществляемого повествования о прошлом участника событий прошлого, так и в том случае, когда 
мы имеем дело с текстом письменным, созданным в прошлом, созданным «там и тогда», и в первом 
и втором случае процесс встречается с результатом, результат с процессом. Сложность в том, чтобы 
уразуметь, понять, выяснить, как переплетаются, как взаимодействуют, взаимоотрицают и взаимо-
предполагают друг друга противоположности: автохтонность и аллохтонность, диахроническое и 
синхроническое, репрезентативное и имманентное, удовольствие и наслаждение, «там и тогда» и 
«здесь и сейчас». Стоит, подумать над тем, как именно имманентные плюральные аллохтонные се-
мантические структуры текста «надвигаются» на его репрезентативные, несмещаемые, автохтон-
ные, размывая и трансформируя их, и, напротив, поразмышлять над тем, как автохтонный, репре-
зентативный смысл и значение текста «надвигается» на его аллохтонный, имманентный смысл и 
значение, сохраняя свою репрезентативность, устойчивость и укорененность в прошлом. 

Как сам процесс осмысления их взаимоотношения, так и его результат, во многом определя-
ются спецификой взаимопереплетения данных противоположностей, имеющей место в конкретной 
культурной среде. В связи этим небезынтересно, по-видимому, все эти общие и достаточно триви-
альные соображения о тексте-процессе и тексте-результате, тексте-наслаждении и тексте-
удовольствии, их аллохтонности и автохтонности, диахроничности и синхроничности попытаться 
осмыслить применительно к нам самим, нашему собственному прошлому и нашему собственному 
настоящему. Интересно попытаться понять, в чем специфика именно нашего «сейчас и здесь» от-
ношения к нашему же «там и тогда». Интересно попытаться уразуметь, что и как мы сейчас узнаем 
и можем узнать, обращаясь к нашему прошлому, что и как мы сейчас, узнавая его как наше собст-
венное, делаем и должны делать, на что мы, собственно говоря, надеемся и смеем надеяться. 

Нетрудно, по-видимому, выделить такие векторы интенциональности нашего «сейчас и 
здесь» обращения к нашему прошлому. Во-первых, можно, имея дело с текстом, созданным в на-
шем прошлом, реконструировав его семантику и аксиологические ориентации, стремиться понять, 
как и что было «на самом деле» «там и тогда», понять, что и как было тогда, когда текст создавался 
и, определив его внетекстовый референт, поняв, как было «на самом деле», получить удовольствие, 
завершив процесс. Во-вторых, та же интенция может сохраняться и тогда, когда мы имеем дело не 
просто с текстом, созданном в нашем прошлым, но с текстом, в котором повествуется «о» нашем 
прошлом, о том, что и как было у нас тогда «на самом деле». И в этой ситуации, реконструировав 
семантику и асиологические ориентации текста «о» нашем прошлом, определив смысловой гори-
зонт, в котором он (текст) создавался, найдя его (текста) внетекстовый референт, можно стремиться 
к удовольствию, результату. Можно определить и третью интенциию, которая, по-видимому, наи-
более четко обнаруживает как раз специфику нашего «сейчас и здесь» отношения к нашему «там и 
тогда». В условиях плюральной семантики современности (по-видимому, наше «сейчас и здесь», 
будучи специфическим, все же не является исключением из нее), плюральности ее аксиологических 
ориентаций, можно, тем не менее, по-прежнему стремиться к получению удовольствия от понима-
ния того, как было у нас «на самом деле», было у нас и с нами «в то время и тогда». Можно стре-
миться к удовольствию, игнорируя плюральность современных коммуникативных коннотативных 
значений, порождаемых реальным процессом взаимодействия разнообразных социальных субъек-
тов, можно по-прежнему продолжать искать стабильную, автохтонную, диахронно устойчивую, 
репрезентативную семантику текста и его аксиологических предпочтений. 

Не составит особого труда очертить контуры иных векторов интенциональности нашего со-
временного внимания к нашему прошлому… Ограничиваясь сказанным, следует, по-видимому, 
признать: и первое, и второе, и третье не только возможны, но и повседневно имеют место. Понят-
но, что различные интенции, реализуемые различными социальными субъектами, предлагают дале-
ко не идентичные картины нашего прошлого, картины того, что было у нас «на самом деле», было 
«там и тогда», было у нас, было с нами… Вместе с тем они имеют общую парадигмальную уста-
новку: они диахронно стабильны, автохтонны, преимущественно ориентированы на результат, ори-
ентированы на установление однозначного соответствия между текстуальными семиотическими 
конструкциями и принятыми системами значения. По-видимому, не будет большим преувеличени-
ем утверждать, что мы «сейчас и здесь» более склонны относиться к тексту как результату, воспри-
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нимать его автохтонно, репрезентативно. Нам интересен не сам текст как связная и полная система 
знаков. Нас интересует то, «о» чем текст повествует, каков его референт… 

Почему так случается? Почему нам менее интересна имманентность, аллохтонность, менее 
интересен текст-процесс, текст, лишенный однозначного диахронично стабильного внетекстового 
референта, текст, находящийся в процессе порождения все новых и новых смыслов и значений? 
Почему нас не привлекает вариативность семантики текста, игра его смысла и значения? В чем сек-
рет нашего стремления к автохтонному, репрезентативному пониманию текста о нашем прошлом? 
Почему в нашем современном массовом сознании происходит фетишизация текстов о нашем про-
шлом, а само сознание становится пристанищем, хранителем разнообразных мифов о нем, мифов 
разнообразных, мифов, вызывающих спонтанные и непрекращающиеся споры и дискуссии о нашем 
прошлом, мифов, коренящихся в наделении текстуальных конструкций силой описываемых в тек-
стах событий нашего прошлого, того, что и как было у нас «на самом деле», было «там и тогда»? 

Ставить вопросы, как известно, легче, чем на них отвечать. Известно также, что и ставить во-
просы, и отвечать на них, проще, если занимать позицию «вненаходимости» и, пытаясь «извне» ос-
мыслить ситуацию, давать «советы постороннего». Гораздо сложнее (и ответственнее), находясь 
внутри наших современных социальных процессов, будучи их соучастником, их переживая, сфор-
мулировать вопросы «изнутри» и попытаться предложить свое понимание происходящего. 

По-видимому, не вовсе безосновательно обратить внимание на следующее: выросшие и вос-
питанные в условиях монизма, монистической методологии, монистической парадигмальной уста-
новки, ориентированные на поиск объективно-истинного знания, поиск знания, содержание которо-
го не зависело бы ни от конкретного человека, носителя знания, но и от человечества вообще, при-
выкшие мыслить бинарно оппозиционно, искать единственно правильные ответы, мы и сегодня 
продолжаем искать единственно правильное понимание нашего прошлого. Даже дуальность (оце-
ниваемая, большей частью, как непоследовательность, изъян) все еще воспринимается с опаской и 
подозрением, не говоря уже о плюральности, которая, если и принимается, то, преимущественно, 
лишь внешне. Как раз монистическая традиция, инерция традиции монизма, привычка к монисти-
ческому образу мысли, образу жизни, устройству общества, его институтов, отношений между ни-
ми и является, по-видимому, отнюдь не второстепенной причиной пренебрежения и неуважения к 
процессу и, напротив, почтения и уважения к результату. Ничего, по сути, не меняет то обстоятель-
ство, что о своем существовании эта причина заявляет имплицитно. Так уж случилось, что и сего-
дня, после, казалось бы, уже свершившегося падения «монистической стены», мы по-прежнему ис-
кренне, с готовностью и энтузиазмом, ищем единственно правильные ответы, единственно пра-
вильное понимание нашего прошлого, единственно правильную его оценку. И сегодня (зачастую 
особо и не задумываясь о том, что делаем) мы отвергаем, не принимаем, не учитываем, не уважаем, 
не считаемся с иным пониманием нашего прошлого, событий нашего прошлого, его героев и их 
оценок. 

Сказанное выше вовсе не означает охаивания, очернения прошлого, нашего собственного 
прошлого, забвения того светлого, доброго, великого, что было, как не означает и забвения темно-
го, злого, низменного в нем. Речь идет лишь о том, что приоритетная ориентация нашего прошлого, 
ориентация монистическая, все еще не преодолена и, имплицитно присутствуя в настоящем, сковы-
вает интенцию смыслопорождающего освоения нашего прошлого. Фигуры монистически ориенти-
рованного автора текста и не менее монистически ориентированного читателя (слушателя), носите-
лей соответствующих диахронно стабильных культурных кодов, по-прежнему не вызывают сомне-
ний и являются доминирующими. Спонтанно возникающие в нашем современном синхронном 
«здесь и сейчас» осуществяющемся коммуникативном поле коннотативных значений плюраль-
ность, аллохтонность, процессуальность понимания нашего прошлого, плюральность, аллохтон-
ность, процессуальность освоения текстов «о» нем, встречаются, к сожалению, пока лишь эпизоди-
чески и имеют локальный характер. По-прежнему продолжает господствовать бинарно оппозици-
онная интенция, автохтонное, репрезентативное понимание текстов о нашем прошлом. 

То, что монистической интенцией, желанием отстоять единственно правильное, автохтонное, 
репрезентативное, диахронно стабильное понимание нашего прошлого, руководствуются социаль-
ные субъекты сформировавшиеся в самом нашем прошлом и в нем надежно укорененные, естест-
венно и понятно. Но и появившиеся на социальной сцене новые социальные субъекты, субъекты, 
«рожденные революцией», являются не менее активными его приверженцами, несмотря на сущест-
венное изменение вектора их монистической интенциональности. Вот и получается, что, если и не 
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все, то, по-видимому, все же большая часть участников нашего современного социального процес-
са, имманентно, аллохтонно, «сейчас и здесь», в спорах и дискуссиях осваивающая тексты нашего 
прошлого, тексты «о» нашем прошлом (о том, что и как было у нас там и тогда), претендует на соз-
дание автохтонной и репрезентативной картины нашего прошлого. 

Небезынтересно обратить внимание на то, насколько намерение, желание, стремление отли-
чается от результата, того, что действительно получается, того, что реально, «сейчас и здесь», имеет 
место. В условиях реально существующего многоголосия и полифонизма нашего «сейчас и здесь» 
монистическая ориентация участников процесса приводит к парадоксальной ситуации: социальный 
субъект (как «производитель», так и «потребитель» текста) обрекает себя на то, чтобы быть одно-
временно и имманентным, и репрезентативным, и аллохтонным, и автохтонным, и созидателем, и 
разрушителем. Автохтонно и репрезентативно ориентированный, социальный субъект оказывается 
хранителем прошлого, его защитником, испытывая радость от устойчивости самого себя, своей 
укорененности в прошлом. Вместе с тем, сама его аллохтонность и имманентность, обремененная 
монистической, диахронно стабильной интенцией, обусловливает его дистанцирование от иных 
социальных субъектов и делает так ориентированного социального субъекта не только хранителем 
и защитником лишь своего собственного прошлого, но и активным разрушителем иного (не его 
собственного) прошлого. Отдавая себя, свои силы и энергию борьбе с иными социальными субъек-
тами, защищающими автохтонную репрезентативную диахронно стабильную семантику своих тек-
стов, он лишает себя возможности обнаружить в письменном тексте (как тексте не своего прошло-
го) стабильный его референт, тем самым игнорирует репрезентативность, автохтонность текста. 
Задавшись же целью обнаружения автохтонных, диахронно стабильных характеристик текста, за-
нявшись поиском тех характеристик текста, которые свидетельствовали бы о существовании его 
внетекстового референта, он, монистически ориентированный, лишает себя возможности осущест-
вления собственной имманентности и аллохтонности и в награду получает застывший в определен-
ной (принятой им самим) автохтонной, репрезентативной семантике текст-результат. Отстаивая 
свое прошлое, он получает удовольствие, разрушая иное прошлое – наслаждение. Полярность мо-
нистических ориентаций взаимодействующих социальных субъектов предопределяет и противопо-
ложность испытываемых ими удовольствия и наслаждения. 

Наша современная социальная сцена «сейчас и здесь» представляет собой арену борьбы, 
борьбы монизмов, монизмов разновекторных, борьбы затяжной, борьбы позиционной, глубоко 
эшелонированной, борьбы с победами и поражениями, борьбы, в которой преобладает отнюдь не 
стремление проследить всевозможные пути смыслообразования текстов о нашем едином общем 
прошлом, том прошлом, которое нас объединяет. К сожалению, социальные субъекты, преимуще-
ственно заняты определением и обоснованием собственных, разнообразных, автохтоных, репрезен-
тативных, диахронически стабильных семантик, каждая из которых претендует на способность дать 
единственно правильное понимание нашего прошлого, однозначность смысла и значения его тек-
стов. 

Вот такая унылая картина «сейчас» (март 2009) «здесь» получилась… Среди широко извест-
ных канонических вопросов-загадок дзэн-буддизма есть такая: «Хлопок обеими руками слышал 
всякий. А как звучит хлопок ладонью одной руки?». Ответ: «Это звучание тишины!». Нарушая ти-
шину прошлого, всякий может стремиться к удовольствию, принуждая прошлое свидетельствовать 
о себе. Но что означает спокойное наслаждение его тишиной? 
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SUMMARY 
The article deals with analysis of relations of immanent and representative in text semantic. The 

specificity of a modern understanding of the correlation of present and past texts is defined. The priority of 
autohton and diahton stable intention of past mastering is revealed. 
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В.О. СКВОРЕЦЬ  
 

ЖИТТЄУСТРІЙ НАРОДУ: ОБ’ЄКТ І ПРЕДМЕТ ФІЛОСОФСЬКОГО АНАЛІЗУ 
 

Осмислення історії змушує задуматися над долею окремих особистостей, колективів, соціа-
льних груп, класів, спільнот та інших об’єднань. Починаючи з виникнення перших цивілізацій, на 
карті світу кожного століття відбувалися постійні зміни: одні держави з’являлися, другі – гинули, 
треті – розширювали територію, інші – її втрачали, одні народи посилювалися, другі – послабляли-
ся, треті – об’єднувалися, змішувалися, поглиналися іншими або й зовсім зникали з історичної аре-
ни. В історико-правовій науці та соціальній філософії знайшли відображення проблеми виникнення 
держави, зокрема чітко окреслено ряд теорій походження держави, але в той же час практично 
відсутні розробки систематизованих уявлень про теорії загибелі держави. Матеріалу ж для аналізу 
цієї проблеми всесвітньої історії можна знайти достатньо, оскільки на наших очах відбувався роз-
пад СРСР, Югославії, поділ Чехословаччини. В історичному процесі відбувалася не тільки загибель 
держав, а й загибель цілих цивілізацій. Ті зміни, що відбуваються з людиною, соціальними 
суб’єктами, народами і цивілізаціями, завжди тією чи іншою мірою потрапляли в поле зору 
мислителів, письменників, дослідників, науковців, фахівців різних галузей, але не завжди 
оцінювалися через адекватні засоби соціального пізнання. В центрі уваги вчених опинилися понят-
тя «держава», «суспільство», «економіка», «політика», «культура», «право», «мораль», 
«цивілізація», «еволюція», «революція», «суспільно-економічна формація», «прогрес» та багато 
інших, але поза увагою залишається поняття «життєустрій народу». Між тим, явище, що 
позначається ним, є важливим чинником суспільного розвитку, який впливає як на виникнення, так 
і на загибель держав. 

Суспільна значимість цього феномену визначається тим, що життєустрій народу є узагаль-
нюючим результатом усієї сукупності взаємодіючих у соціумі соціальних суб’єктів. Кожна людина, 
кожний соціальний суб’єкт прагнуть творити власний життєустрій, а ця діяльність супроводжується 
взаємодією з іншими соціальними суб’єктами та державою. Поняття «життєустрій народу» містить 
значний потенціал для осмислення суспільного життя, оскільки виводить на розширення поля 
дослідження суб’єктності суспільно-історичного процесу. На нашу думку, поняття «життєустрій 
народу» є перспективним для забезпечення тих вимог до створення розгорнутої теорії поступально-
го розвитку суспільства, що знайшли обґрунтування в монографії В.І. Воловика [1, с. 187]. По-
перше, життєустрій народу стосується всіх сфер життєдіяльності суспільства, забезпечує комплекс-
ний підхід у виявленні дії законів суспільного розвитку. По-друге, життєустрій народу концентрує 
увагу на врахуванні всіх внутрішньосуспільних реалій України. По-третє, піднесення теорії до 
рівня новаторства значною мірою можна забезпечити спираючись на життєустрій народу, оскільки 
усвідомлення сутності, функцій і ролі життєустрою народу в розвитку соціуму дає можливість 
«діалектично підходити до оновлення, бачити в ньому не лише руйнування старих, віджилих, галь-
муючих просування вперед традицій, але й народження нового, так би мовити, творчу сторону».   

Мета статті – визначити об’єкт і предмет філософського аналізу феномену життєустрою. 
Наведена в словнику С.І. Ожегова дефініція, що тлумачить поняття «життєустрій» як «ство-

рення будь-кому нормальних умов життя, побуту» [8, с. 167], недостатньо розкриває сутність цього 
поняття, бо не враховує активності тих, для кого ці умови створюються. Уточнення поняття 
«життєустрій» вимагає подолання обмеження його змісту, зумовленого пасивним «створення будь-
кому», і розширення змісту поняття активним «створення будь-ким», а також з’ясування критеріїв, 
що характеризують життєустрій. Тому більш глибоким за сутністю і змістом уявляється наступне 
поняття. Життєустрій – це система забезпечення нормальних умов життя, яка є результатом 
життєдіяльності людей і відображена сукупністю критеріїв, серед яких визначальними є: 1) 
цілеспрямована суспільна діяльність особистостей; 2) взаємодія  соціальних суб’єктів у процесі 
реалізації своїх потреб та інтересів; 3) нагромадження соціального досвіду і соціальних цінностей; 
4) формування суспільних відносин і соціального капіталу; 5) забезпечення соціальної безпеки 
життєдіяльності з допомогою соціальних норм та інших засобів; 6) реалізація різноманітних 
проектів з використанням різних ресурсів; 7) забезпечення умов для реалізації процесу суспільного 
відтворення. 

Аналізуючи об’єкт як категорію теорії пізнання, автори «Філософського словника» зазна-
чають: «Об’єктом пізнання є фрагменти об’єктивної реальності, які потрапили в коло практичної і 
пізнавальної діяльності людини. З розвитком суспільства об’єктом пізнання стає й саме пізнання, 
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мислення людини. Перетворюючись на об’єкти лише в сфері практичної і пізнавальної діяльності 
суб’єкта, речі, що пізнаються, існують поза суб’єктом і незалежно від нього та його пізнання» [14, 
с. 669]. 

«ПРЕДМЕТ ПІЗНАННЯ – сторона, грань об’єкта, його найбільш суттєві характеристики. 
Предмет пізнання будь-якої науки – закони й закономірності, яким підпорядковуються у своєму 
розвитку досліджувані нею природно-історичні феномени. Предмет пізнання філософії – основні 
детермінанти, які дозволяють оптимізувати процес розвитку світогляду, забезпечити відповідність 
мислених, теоретичних моделей, що відображають реальну дійсність, самій реальній дійсності, по-
шук яких здійснюється на основі формуючихся в даному суспільстві потреб в соціальній гармонії» 
[6, с. 95]. 

Щоб виявити об’єкт філософського аналізу життєустрою, розглянемо деякі аспекти змін 
життєустрою українського народу на крутих поворотах вітчизняної історії, коли на порядок денний 
поставало питання про саме існування нашого народу. Найважчим випробуванням українського 
народу на виживання, справжнім викликом його існуванню були кілька періодів, що характеризу-
валися повним відривом української верхівки від життєустрою народу.  

Першим таким періодом було ХVІ ст., коли утверджувалося польське панування в Україні. 
Характеризуючи становище українського народу в ХV – першій половині ХVІ століття, відомий 
дослідник козацтва В. Голобуцький зазначає: «Соціальне гноблення українського селянства і широ-
ких верств міського населення посилювалось жорстоким національним гнобленням і 
переслідуванням православної релігії. Польські пани прагнули силою полонізувати й окатоличити 
український народ. В західних українських землях переслідування українців почалося ще в ХІV 
столітті. …  

Тяжкий соціальний, національний і релігійний гніт, від чого передусім страждали народні ма-
си України, а також спустошливі напади турків і татар ставили під загрозу саме існування 
українського народу» [4, с. 88, 95]. 

Далі науковець робить висновок: «Тяжке становище українського народу було значно поси-
лене тим, що він не мав своєї держави, а його землі були поділені між п’ятьма країнами. … Шлях-
тич-українець мусив втрачати свою національність на чужій йому державній службі. Цей процес 
особливо посилився після Люблінської унії 1569 року, коли на Україну посунула польська шляхта, 
відсуваючи місцеву шляхту з провідних місць у суспільно-політичній структурі краю. В силу цих 
причин українська шляхта була неспроможна виконати свою історичну роль – стати фундатором 
національної держави. В той же час українські магнати, за рідким винятком, усе більше єдналися з 
литовськими та польськими магнатами, забуваючи свою національність і віру. Посилювалось це ще 
й релігійним утиском православної людності. Таким чином, саме існування українського народу 
опинилось перед дилемою: або втратити свою національність, або знайти таку силу, яка могла б 
згуртувати націю для побудови своєї держави. З ХV століття на історичній арені з’являється козац-
тво, йому й судилося відіграти величезну роль у майбутній долі українського народу. Починалась 
козацька доба в історії України» [4, с. 96-97]. 

Про наслідки Люблінської унії для життєустрою на українських землях М.С. Грушевський 
писав: «Українське життя було перебудоване на польський зразок і ополячене. Це була повна пере-
будова зверху донизу, яка не залишила каменя на камені в українському житті, і на самий низ його 
були відкинуті українські елементи, які не розірвали зі своєю народністю. … селянин був позбавле-
ний, кінець кінцем, усіляких прав не тільки політичних, але й громадянських, і просто людських, і 
для виходу з цього невимовно тяжкого становища йому не залишалося ніякого законного шляху: не 
було для нього ніякого способу покращити умови свого існування, крім повстання і – втечі, і цим 
останнім селянство, головним чином, і користувалося для полегшення свого становища» [2, с. 196-
199]. 

За оцінкою М.С. Грушевського, вже на початку ХVІІ століття значною мірою склався козаць-
кий життєустрій на українських землях. «Козацький устрій в цей час вже достатньо виробився і ви-
значився. Він, між іншим, і не відрізнявся великою складністю, але при своїй простоті й вільному 
характері мав велику силу і могутньо панував над душею й тілом козацького братства. В цьому 
проявилися дивні задатки українського населення до організації – здатність простими засобами, з 
первісним, необробленим матеріалом досягати таких видатних результатів» [2, с. 248]. 

Наведені оцінки українських істориків дають підстави стверджувати, що в ХVІ столітті в 
Україні відбувалися суттєві зміни в життєустрою основних соціальних груп: по-перше, українські 
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князі, які  ополячилися, окатоличилися й поріднилися з польськими магнатами й шляхтою, 
відмовилися від православної віри, мови й культури українського народу, фактично відірвалися від 
життєустрою власного народу і перетворилися на частину правлячого класу чужої держави; по-
друге, соціальний, національний і релігійний гніт основних груп українського населення, особливо 
селян, ставав усе більш нестерпним і негативно впливав на життєустрій народу; по-третє, поступове 
утвердження козацького життєустрою означало становлення нової системи суспільних відносин і 
формування нової системи соціальних цінностей. Отже, життєустрій виявляє себе як важливий 
чинник суспільного розвитку, який відображає діяльність людей у взаємозв’язку з певними 
соціокультурними цінностями, їх здатність до організації та самоорганізації. У складних суспільно-
політичних умовах ХVІ-ХVІІ століть український народ зміг знайти гідну відповідь на виклик часу: 
утвердження запорозького козацтва означало формування нової провідної верстви і суспільно-
політичної сили, яка створила українську державу, спочатку Запорозьку Січ, потім – Гетьманщину. 

У другій половині ХVІІІ століття Катерина ІІ, ліквідувавши Запорозьку Січ і Гетьманщину, 
завдала важкого удару по життєустрою українського народу. Козацька старшина в основному зли-
лася з російським дворянством, значна частина козаків перетворилася на селян, а для українських 
селян було введено кріпосництво. Н. Полонська-Василенко пише: «Ліквідація українських установ 
та полків робила величезний переворот у соціальних відносинах України. Десятки урядовців і 
старшин, що мали впливові посади, звільнено. Більша частина з них дістали значні пости в нових, 
уже російських, установах і змінили українські ранги на російські, відповідно до «Табели о рангах» 
Петра І. Полковники стали бригадирами. Дехто із старшин зробив при цьому велику кар’єру вже в 
Росії або в російських установах України» [11, с. 267]. 

Правляча верхівка України знову відірвалася від життєустрою власного народу. Оцінюючи 
цю ситуацію як духовний занепад, М.С. Грушевський зазначає: «Мовчки прийняло українське 
суспільство це остаточне усунення старого ладу. Деякі сторони нової реформи – як визнання дво-
рянських прав або остаточне закріпачення селян – могли навіть сподобатись старшині; багато жад-
но очікували при цьому усуненні різних нагород та пожалувань усім урядово-слухняним і прагнули 
потрапити на відкриті новим ладом посади, прагнули до чинів і багатого жалування, як передбачала 
імператриця. І ця старшинська аристократія потроху забувала свою стару Гетьманщину, 
потішаючись достатком, багатством, яке приносила їм забезпечена новими порядками кріпосна 
праця, або ж, згадуючи про старовину, тим не менш старанно турбувалася про службову кар’єру в 
нових умовах, у нового начальства. І дійсно, як розраховувала Катерина, серед цієї погоні за 
кар’єрою випаровувалися старі устремління до вольностей, до політичних прав» [2, с. 482].  

Український народ в черговий раз втратив свою національну еліту, а для її відродження 
потрібне було ціле століття. В ХІХ столітті українські патріоти – письменники, науковці, 
громадські й релігійні діячі, просвітителі, – спираючись на життєустрій власного народу, здійснили 
подвиг національно-культурного відродження України. В цей період суспільна свідомість в Україні 
формувалася під впливом ідей Т. Шевченка, М. Драгоманова, І. Франка, М. Грушевського, Л. 
Українки, діячів «Руської трійці», Кирило-Мефодіївського братства, громад і просвіт. Без 
подвижницької діяльності діячів національного відродження, яка тісно пов’язана з життєустроєм 
народу, було б неможливим відродження української державності в період Української 
національно-демократичної революції 1917 року. На державне відродження як наслідок 
національно-культурного відродження вказує і Н. Полонська-Василенко. «Щоб зрозуміти вибух 
революції 1917 року і постання Української Самостійної Держави, треба врахувати величезну 
підготовчу працю, яку під гнітом окупантів невпинно вело українське громадянство, ті селянські й 
робітничі повстання, що характеризують кінець ХІХ ст. Те ХІХ століття не було «пропащим ча-
сом», як вважав його М. Драгоманов. Навпаки, це був час підготовки великих національних сил» 
[11, с. 394]. 

Осмислення сутності державотворчих процесів в Україні в 1917-1920 роках потребує більшої 
уваги до проблеми життєустрою народу в цей період. Аналізуючи суспільно-політичні процеси в 
Україні, М. Грушевський в 1920 р. писав про вплив життєустрою народу на процес державотворен-
ня. «Уже в повстанні 1918 р., хоч як воно було відразу засмічене націоналістичними й 
контрреволюційними елементами, все-таки пробивається, хоч несміливо й невиразно, новий 
провідний мотив: розриву з буржуазією, з буржуазною демократією та її державними шаблонами. 
Дальший процес революції поглиблював усе більше отсе відречення від старої псевдодемократії, 
що в дійсності була наругою з принципу власті народу, держучи трудові маси в твердій власті 
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нетрудової меншості… На місце її все з більшим переконанням і зрозумінням стала прийматись як 
чергова організаційна форма республіка рад – робітничих і селянських, з виключенням від 
політичних прав і власті елементів нетрудових і допущення до користування політичними правами 
трудової інтелігенції» [3, с. 863]. Далі вчений характеризує зміни життєустрою тогочасного 
суспільства в Україні. «Той, хто вдумливо і об’єктивно придивляється до величезного перевороту, 
який твориться і росте в житті, в усіх сферах його, хто не закриває собі навмисно очей і вух, той, 
хоч як би цінив дореволюційні (властиво – передвоєнні) форми життя, не може задавити в собі 
сумніву», що старі форми «буржуазного життя» дійсно відмирають, зникають, гинуть. «Тому 
замість конвульсійно чіпатись їх … розум наказує братись до нових форм, даних життям, … може й 
грубо вироблених …, але міцних і витривалих – та старатись можливо використати та удосконали-
ти на потребу життя» [3, с. 864]. Аналізуючи суспільно-політичні процеси 1917-1920 років М. Гру-
шевський виділив головне – неможливість досягти успіху в процесі державотворення, ігноруючи 
життєустрій народу. 

Наведені оцінки відомих істориків щодо змін життєустрою українського народу на крутих 
поворотах вітчизняної історії засвідчують зв’язок суспільно-політичних процесів із 
соціокультурними цінностями народу. Отже, об’єктом соціально-філософського дослідження 
життєустрою уявляються теоретичні моделі соціальної реальності, що відображають зв’язок 
діяльності людини з її духовними цінностями, зв’язок усіх форм суспільної життєдіяльності в 
процесі матеріального і духовного виробництва з соціокультурним розвитком соціуму. 

З метою виявлення предмету дослідження життєустрою розглянемо деякі аспекти цього яви-
ща, які відображають суспільну значимість осмислення означеної проблеми для вирішення завдань 
соціальної практики. Життєустрій є чинником, що відображає результати попередньої 
життєдіяльності, здобутки сьогодення і одночасно створює соціокультурну основу, матеріальне й 
духовне підґрунтя для подальшого розвитку суспільства. Коли ми осмислюємо долю окремої лю-
дини, народу чи іншого суб’єкта, визначаємо тенденції та шляхи їх розвитку, прогнозуємо 
історичну перспективу, то виявляється дуже доречним аналіз їхнього життєустрою. 

Багатьох наших співвітчизників турбує доля українського народу, який, пройшовши 17-
річний шлях незалежного розвитку, опинився у ситуації невизначеності свого майбутнього. За цей 
період суспільство пережило системну кризу, яка мала катастрофічні наслідки. Демографічні втра-
ти України, населення якої з 1993 р. до середини 2008 р. зменшилося з 52,2 млн. осіб до 46,2 млн. 
осіб, склали 12 %. Україна перемістилася із розряду країн другого світу, якою була УРСР у складі 
СРСР, до розряду країн «третього світу». В умовах ринкової трансформації величезних руйнівних 
ударів зазнали різні сфери суспільного життя. На кінець 90-х років ХХ століття спад виробництва в 
Україні склав 59,5% від рівня 1990 р. В результаті руйнування промислового й аграрного вироб-
ництва мільйони громадян стали жертвами маргіналізації. Ліберальні реформи не тільки зруйнува-
ли соціальну структуру, що дісталася в спадщину від УРСР і мала в основі середній клас, але й гли-
боко травмували свідомість широких соціальних груп. З 2000 р. до осені 2008 р. в Україні продов-
жувалося економічне зростання, але психічну травму 90-х рр., вилікувати не вдалося. Е. Лібанова 
зазначає: «за доволі чималий (дев’ятирічний) період економічного зростання в структурі зайнятих 
зменшилася частка кваліфікованих працівників і зросла частка працівників низької кваліфікації. 
Такі структурні зрушення притаманні країнам з низьким рівнем економічного розвитку: тільки там 
через перенесення низки виробництв з економічно розвинутих країн і загалом сировинну 
орієнтацію економіки відбуваються подібні процеси. Натомість у розвинутих країнах і в країнах, 
що розвиваються високими темпами, стрімко зростає частка професіоналів, зокрема, фахівців з 
інформаційно-комунікаційних технологій, генної інженерії тощо. Інновації потребують не тільки і 
навіть не стільки коштів для придбання нових технологій, скільки персоналу для їх впровадження і 
якщо не розроблення, то принаймні подальшого розвитку» [7, с. 130]. 

Ще більш жорстку оцінку теперішньому стану економіки і суспільства дає академік Ю. Пахо-
мов, який доводить, що Україна «навіть при періодично високих темпах не може вирватися з пастки 
низькотехнологічності, тобто, говорячи відверто, відсталості». Далі вчений застерігає, що «мова у 
випадку подальшого консервування відсталості піде вже не про розвиток, а про виживання країни», 
бо в Україні не усвідомлюється, «що наш час – це час стрімкої зміни не просто технологій, але і 
цілих технологічних укладів» [10, с. 45]. В. Радченко, визначивши кризу трудових відносин як ос-
нову системної кризи в Україні, писав: «Інтуїтивно ясно, що наша країна у сфері трудових відносин 
займає останні місця у світі за типом виробничих відносин. Тому її варто розцінювати не як тимча-
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сово депресивну країну, а як таку, що стоїть на порозі деградаційного розвитку, деградаційного ви-
живання. Можна не тільки припустити, а й довести на основі достовірних міжгалузевих балансів, 
що співвідношення між оплаченою і неоплаченою працею в Україні перевищує рівень 100%. А це 
означає, що «скріпи», які сьогодні пов’язують людей у нашій країні, мають нежиттєздатній харак-
тер» [12, с. 3]. Ці оцінки свідчать, що існуюча модель соціально-економічного розвитку України 
неспроможна забезпечити поступальний розвиток суспільства. Все очевиднішою стає залежність 
суспільної модернізації від соціокультурних чинників, які поєднуються поняттям «життєустрій на-
роду». 

Життєустрій утворює цивілізаційну основу розвитку суспільства, яка пов’язує минуле, 
теперішнє і майбутнє. Один із дослідників життєустрою С.Г. Кара-Мурза, утверджуючи 
цивілізаційний підхід в осмисленні радянського періоду історії та сучасності Росії, зазначає: «Треба 
починати великий проект щодо створення «структур радянської повсякденності». Із неї ми 
зрозуміємо, що абсолютно необхідне для нашого життя, що важливе й бажане, а без чого можна 
обійтися. Зрозуміємо джерела нашої сили й дивовижної вразливості» [5, с. 8-9]. В незалежній 
Україні відношення верхівки до колишнього радянського життєустрою характеризується прагнен-
ням стерти в суспільній свідомості колективну історичну пам'ять про нього. Академік П. Толочко, 
коментуючи проект телеканалу «Інтер» «Великі українці», зазначає: «За шістнадцять років 
суцільного обпльовування радянського періоду людей привчили до думки, що, по-перше, 
соціалістичне минуле не було вибором українського народу, а, отже, і його історією, а по-друге, 
воно не тільки не може, але й не повинно ототожнюватися з великими досягненнями» [13, с. 7]. Зу-
силля панівної верхівки щодо замовчувань досягнень радянського періоду в історії українського 
народу націлені на заперечення фундаментальних цінностей радянського життєустрою. 

В той же час у глобальному світі система цінностей народів і цивілізацій все більше 
перетворюється на вирішальний фактор конкурентноздатності країн. Академік Ю. Пахомов 
зазначає: «Виявилося, що в процесі глобалізації навіть у рутинний конкурентний вир усе більше 
втягуються не тільки економічні фактори, але й ціннісні складові поведінки, властиві одній країні 
чи цивілізації в цілому. До того ж усе частіше саме ціннісні фактори, тобто фактори культури і 
життєвих сенсів, стали визначати результат конкуренції. Тому нині в умовах глобальної 
відкритості визрівають висновки про цінності культури як про вирішальні фактори 
міжнародної конкурентноздатності» [10, с. 43]. 

Тенденції розвитку сучасного світу засвідчують зростання ролі та значення цивілізаційних за-
сад у боротьбі за світове лідерство. За оцінкою дослідників, «ще нещодавно (10-12 років тому) 
ситуація мала вигляд такої, яка склалася «навіки». Лідерство, як здавалося, закріплювалося на дос-
тупну для огляду перспективу за високорозвинутими державами (країнами «Золотого мільярда»), 
що озброєні ліберальною доктриною; решта були приречені «плентатися позаду». До того ж наздо-
ганяюча модель, на загальне переконання, здавалася дискредитованою, і також «навіки». Нині ж, 
усього за кілька років, стало очевидним, що переміни планетарного масштабу, в тому числі 
пов’язані із зміною лідерів, не тільки назріли, але й обіцяють бути стрімкими. І при цьому в «пере-
довики» виходять вже не носії ліберальної доктрини, а ті, з чиєю ідеологією та парадигмою, і з ни-
ми самими, здавалося б, навіки розпрощалися: розпрощалися як неуспішними, а в ряді випадків – і 
неприйнятними» [9, с. 4]. Успіхи сучасного Китаю ґрунтуються на традиційних для китайського 
народу тисячолітніх цінностях (конфуціанство, даосизм, північний буддизм), які актуалізувалися 
саме на цьому етапі життя країни. Вчені доводять, що «перемога стародавніх цінностей на 
нинішньому витку історії людства має глибоке коріння. І економіка тут – всього лише один з 
елементів. Ціннісні фактори азіатів, які конкретно тіснять Захід – це дуже багато такого, що вихо-
дить за межі економіки: і моральне здоров’я, і демографія (начебто провидіння, яке звужує зону зла, 
що походить від Заходу), і екологія (оскільки інтравертність Сходу протистоїть екстравертності За-
ходу), і спосіб життя (в широкому його розумінні, включаючи життєві цінності)» [9, с. 8-9]. 

Отже, в контексті життєдіяльності конкретного суспільства соціокультурні цінності, що ви-
значають життєустрій народу, в сучасному світі виступають одним з найважливіших чинників 
існування, виживання й розвитку народів. Потребує фундаментального наукового дослідження 
гіпотеза про те, що доля кожного народу вирішальною мірою визначається його відношенням до 
власного життєустрою. Згідно цієї гіпотези, предметом соціально-філософського аналізу 
життєустрою уявляється виявлення детермінант оптимізації зв’язку діяльності людини і її духовних 
цінностей, зв’язку різних форм життєдіяльності соціальних суб’єктів у процесі матеріального і ду-
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ховного виробництва з соціокультурним розвитком соціуму, а в решті-решт – оптимізації розвитку 
життєустрою народу. 

Соціально-філософський аналіз проблеми виявлення об’єкта і предмета дослідження 
життєустрою народу дає підстави для наступних висновків: 

1. Життєустрій народу є важливим чинником розвитку будь-якого соціуму. 
2. Поняття «життєустрій народу» містить вагомий методологічний потенціал для осмислення 

історичної долі конкретного народу, зокрема причин і наслідків зміни таких параметрів як 
соціокультурні цінності, сутність і соціальна спрямованість держави, правляча еліта, тенденції 
суспільного розвитку, суспільні настрої певних соціальних груп конкретної країни. 

3. Аналіз наукових праць видатних українських істориків засвідчує, що в їхній творчості 
знайшла відображення проблема впливу життєустрою народу на пройдений ним історичний шлях. 

4. Об’єктом соціально-філософського дослідження життєустрою уявляються теоретичні 
моделі соціальної реальності, що відображають зв’язок діяльності людини з її духовними 
цінностями, зв’язок усіх форм суспільної життєдіяльності в процесі матеріального і духовного ви-
робництва з соціокультурним розвитком соціуму. 

5. Новітні дослідження засвідчують, що в сучасному світі зростає вплив життєустрою на 
історичну долю народу, оскільки «в умовах глобальної відкритості визрівають висновки про 
цінності культури як про вирішальні фактори міжнародної конкурентноздатності». 

6. Предметом соціально-філософського аналізу життєустрою уявляється виявлення 
детермінант оптимізації зв’язку діяльності людини і її духовних цінностей, зв’язку різних форм 
життєдіяльності соціальних суб’єктів у процесі матеріального і духовного виробництва з 
соціокультурним розвитком соціуму. 

7. Роль життєустрою народу в розвитку соціуму є настільки вагомою, що її ігнорування в наш 
час дуже дорого обходиться українському народу. Розробка теорії поступального розвитку 
українського суспільства обов’язково повинна спиратися на підґрунтя життєустрою українського 
народу. 

Перспектива подальшого осмислення проблеми визначається необхідністю дослідження про-
цесу творення життєустрою народу. 
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SUMMARY 
Social philosophical analysis of the changes in life organization of Ukrainian people at crucial 

moments in native history helps the author to reveal the object of research of life organization, that can be 
displayed in the form of theoretical models of social reality, that reflects the connection of people’s activity 
with their spiritual values, connection with all forms of social activities in the process of financial and 
spiritual production with social and cultural development of a socium. The subject of life organization 
research is in revealing the determination of optimization the connection of a person’s activity with his 
moral values, connection of different types of forms of life organization of social subject in the process of 
financial and spiritual production with social and cultural development a socium.  

 

О.П. МАСЮК 
ФЕНОМЕН «НЕУКРАЇНЦЯ»  

ЯК ФАКТОР УСКЛАДНЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ 
 

Дуже важливо і необхідно усвідомлювати те, ким ти є. Це одвічне питання завжди виливало-
ся в різні форми ототожнення і ідентифікації людини в суспільному просторі. Сьогодні, на шляху 
до розбудови патріотичних ідей і поширення національної ідентифікації, Україна зіткнулась с бага-
тьма проблемами формування загального образу так званого «портрету сучасного українця» на бу-
денному та ідеологічному рівнях суспільної свідомості. Ця проблема виходить на новий якісний 
рівень в ході європейської інтеграції України. З одного боку, українцям не звикати бути частиною 
чогось в надії, що в цьому «братерстві» чи в цій «родині» буде краще. З іншого боку, було багато 
вагомих причин в останні роки знайти себе українця як такого. Проте події, які відбувались сприя-
ли виникненню більшою мірою неукраїнця або антіукраїнця взагалі. Виходячи з цього, зазначена 
проблема є актуальною як з позиція теоретичного аналізу специфіки розвитку сучасних процесів в 
українському суспільстві, так і в якості важливого питання для багатьох жителів України на побу-
товому рівні. 

Проблема формування суспільно-державних інституцій національної єдності розкривається в 
дослідницьких роботах відразу в декількох напрямках. Основні аспекти розбудови національної 
самосвідомості, а також її сучасну специфіку висвітлюють в своїх роботах О. Бузина [1], 
Р. Додонов [3], Л. Лук’яненко [7], В. Медведчук [8], М. Попович [12]. Конструктивні особливості 
відтворення різних форм національної ідентичності в суспільному утворенні розкривають 
В. Горлова [2], В. Лісовий [6], В. Самохвалов [14]. Кризові прояви в розвитку механізмів вказаної 
тотожності в українському суспільстві досліджують О. Кривицька [5], С. Савойська [13], 
Д. Сладкий [15]. Місце національно-культурної ідентифікації в загальносвітовій «системі коорди-
нат» визначають в своїх доробках Д. Муза [9], Я. Пасько [11]. 

Об’єктом цієї роботи є сукупність регуляторних механізмів, які впливають на формування 
національно-культурної єдності та цілісності суспільного життя. Предметом зазначеної розвідки є 
прояви критичного «відхилення» від норм і вимог національної ідентичності в сучасному українсь-
кому суспільстві. 

Метою цього дослідження є аналіз феномена «неукраїнець» як фактору, який ускладнює про-
цес національної ідентифікації в сучасних суспільних відносинах в нашій країні. Для реалізації вка-
заної мети, необхідно виконати такі завдання: визначити основі причини появи «відхилень» в про-
цесі національно-культурної ідентичності в Україні, розкрити основні напрямки ефективного фор-
мування суспільної єдності за загальноприйнятими національно-державними вимогами. 

Що ж представляє собою «неукраїнець». Найбільш повно це поняття розкривається крізь 
призму взаємодії «людина-суспільство». Це люди, які не можуть ефективно адаптуватися в україн-
ському суспільстві по причині наявності національно-етнічних, ментальних, культурних та інших 
розбіжностей з іншими учасниками суспільних відносин. Вони можуть як «відторгатися» українсь-
ким суспільством, так і відмовлятися від ідентифікації з ним в наслідок неприйняття обраних норм 
взаємодії. Відтак, зазначений тип людей стає «гайджинами» за власним бажанням. 

Подібна форма відчуження національної ідентичності є показником нагромадження різних за 
змістом ментальних конструктів. «Стрижнем» механізму національної ідентифікації в українському 
суспільстві з позиції Р. Додонова є кардоцентризм як «примат «серця над розумом» [3,152]. Саме 
цей феномен є тією «чистою книгою», в якій можна написати будь-яку конструктивну українську 
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ідею. Проте, свою роль відіграє і «азійська детермінанта», яка зі своєю «кочівницькою» складовою 
заперечує ототожнення людини з конкретною територією. Ще одним унікальним сполученням мен-
тальної конструкції в нашому суспільстві є поєднання російського нігілізму з європейським раціо-
налізмом, яке починає активно визрівати останнім часом. Таке поєднання раціонального та ірраціо-
нального в житті людини формує внутрішнє протиріччя, яке знаходить своє відображення в різно-
манітних соціальних конфліктах в Україні. 

Найбільш складним, в цьому питанні, є випадок, коли люди жили певний час в іншій країні та 
звикли до норм і принципів суспільного життя, які відрізняються від тих, що існують в Україні. В 
перші пострадянські роки для характеристики такого типу людей вигадали термін «совок». Сього-
дні, на мій погляд, можна казати про появу нових українських «совків» як носіїв внутрішнього сус-
пільного еміграційного синдрому, який принципово не залежить від країни попереднього перебу-
вання. Спираючись на вище вказане, можна прийти до висновку, що загальна якість національної 
української ідентичності залежить від рівня солідарності індивіда з основними нормами і принци-
пами взаємодії в українському суспільстві. 

Сутність та специфіка ідентичності в суспільних відносинах розкривається в процесі розвит-
ку основних державних інституцій. Так, О. Кривицька говорить про те, що «процес формування 
національної ідентичності, як правило, збігається зі становленням національної державності» 
[5, 52]. Подібна державність може формуватись на основі поліетнічності, а також з використанням 
так званої титульної нації. 

Багато в чому, сучасна проблема пострадянського державотворення пов’язана з обраним на-
прямком умовного розмежування на республіки за національним принципом. Конституція Радянсь-
кого Союзу визначала, що: «СРСР представляє собою державну єдність радянського народу, який 
поєднує в собі всі нації та народності з метою сучасного будівництва комунізму»[4, 27]. Звідси ідея 
розбудова національної ідентичності увійшла в конструкції державотворення на пострадянському 
просторі. 

Сьогодні відбувається оригінальна ситуація, коли ознака національності ототожнюються з 
громадянськістю, що додає їй обмеженої належності та недемократичності. Ця свідома підміна по-
нять спрямована на формування додаткових підстав для легітимації національної державності, але 
вона формує цілий комплекс скритих загроз. Прикладом розвитку подібних проблем можуть бути 
національно-етнічні бунти у Франції. Коли відсутність толерантного ставлення до національних 
розбіжностей стимулювала блокування рівноправного споживання економічних ресурсів, а звідси 
виник опір «відторгнутої» частини населення. Відтак, наповнення форми громадянської єдності 
змістом національних розбіжностей сприяла виникненню різноманітних кризових ситуацій в суспі-
льних відносинах. 

Для цілісного розуміння зазначеної проблеми потрібно розкрити існуючі класифікації націо-
нальної ідентичності. Одним з найбільш поширених є розподіл за формою або степенем обмежено-
сті доступу до суспільної спільноти. Таку класифікацію наводить Д. Сладкий. На його думку: 
«Громадянська національна ідентичність поширена у Великій Британії, Франції, США. Вона перед-
бачає спільність рівноправних громадян та патріотичну прихильність до спільних політичних прак-
тик і цінностей. Етнічна національна ідентичність, означає спільність мови, релігії, звичаїв, тради-
ції, довіри, тільки до представників свого етносу» [15, 112]. З цього твердження можна зробити де-
кілька висновків. По-перше, потрібно не погодитися з автором так, як поряд з партнерською та на-
ціонально-етнічною ідентичністю існує патерналістська. Вона спирається на принципи соціальної 
допомоги, піклування, формалізованого контролю за розподілом продуктів суспільного виробницт-
ва. Ця форма національної ідентичності є найбільш безпечною і керованою тому, що не має обме-
жень щодо доступу окремого етносу до процесу регулювання суспільного обміну ресурсами, необ-
хідними для життя. Також, вона дозволяє витримувати належну дистанцію між учасниками взаємо-
дії, що сприяє посиленню єдності в суспільному об’єднанні. 

По-друге, крізь зазначену класифікацію розкривається еклектичне поєднання перших двох 
форм національної ідентичності в українському суспільстві. З одного боку, ми безперечно знаходи-
мося на засадах розбудови громадянського суспільства, а з іншого, ні як не можемо відмовитися від 
ідеї привалювання титульної нації, що взагалі суперечить демократичному досвіду розвитих країн 
Світу. 

Так, на думку Н. Небилиці, одним з «трьох китів», на яких покоїться ефективна національна 
ідея є «наявність у складі множини етносів української нації домінантного чи титульного народу, в 
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ролі якого, очевидно, може бути тільки український» [10, 176]. На основі подібних поглядів форму-
ється протиріччя між позицією національно-державного розвитку та існуючою соціально-правовою 
базою, яка передбачає рівноправність співіснуючих національно-етнічних груп. Найбільш надійним 
виходом, в цьому випадку, є трансформація «важелів» розвитку титульності нації в механізми сти-
мулювання пасіонарності як запоруки ефективного розвитку українського суспільства. 

Для конкретизації «інструментарію» дослідження визначимо найбільш цілісну позицію щодо 
відмінності його основного елементу – ідентичності, від інших подібних форм тотожності в процесі 
людської взаємодії. Зазначимо, що потрібно розрізняти між собою ідентичність та ідентифікацію. 
Ідентичність передбачає переважно суб’єкт-об’єктну активність, яка задає індивіду норми та пара-
метри належності до суспільного утворення. В свою чергу, ідентифікація є свідомим процесом ото-
тожнення людини з суспільним утворенням, в якому вона знаходиться або бажає бути. Наявність 
протиріччя між цими елементами життя в Україні сприяє виникненню свідомого заперечення осно-
вних ознак національної тотожності, а також стимулює появу альтернативних «замкнених» націо-
нально-культурних утворень, які розмежовують і без того розрізнених суб’єктів суспільної взаємо-
дії. 

Однією з головних передумов формування ототожнення індивіда є стан і специфіка організа-
ції системи виробництва суспільних благ. Відомо, що з давніх часів Україна є важливою транспор-
тною «артерією» сучасного світу. О. Бузина вказує на значний та неоднозначний вплив господарсь-
кої діяльності на формування культурно-ментальних конструкцій в процесі становлення українсь-
кого суспільства [1]. Свого часу, таким був шлях з «Варяг у Греки». Багато міст формувались як 
елементи великої транспортної системи. Сьогодні, крізь нашу країну проходять різноманітні сиро-
винні європейські та світові «артерії», а також формуються транзитні соціально-економічні пункти і 
пропускні «коридори» міжнародного значення. Вказана специфіка суспільного виробництва впли-
ває на формування основних норм та цінностей взаємодії в суспільному просторі, що підвищує тра-
нзитний характер існуючої моделі ідентифікації, яка характеризується відсутністю прив’язаності до 
конкретного суспільного утворення. 

Особливості виробництва матеріального і духовного продукту впливають на загальний роз-
виток сучасного суспільно-культурного середовища. Ми звикли до таких висловлювань, як «япон-
ська якість», «італійська вишуканість» і «американська свобода». А відтак, можна констатувати, що 
Україна не виробляє власний суспільний символьний продукт, а поглинає і переробляє інші. Цей 
процес безпосередньо відображається в культурному просторі нашої країни. Солідарність західній 
мрії та бажання швидкого збагачення призвело до фактичного занепаду власного національного 
суспільного виробництва. Цей процес сприяє послабленню виробництва символів національної іде-
нтичності так, як вони виміщаються світовими зразками культури «масового споживання». Разом з 
цим, у минуле відходять такі поняття, як українська волелюбність, щирість, працьовитість, згурто-
ваність. Відтак, виходить, що за західну мрію «безтурботного життя» доводиться платити дуже ва-
гому ціну високих суспільно-моральних цінностей та чеснот власного українського «виробництва». 

В. Горлова наголошує на важливій ролі національної еліти в становленні процесів суспільно-
го будівництва [2]. В цьому випадку, негативним процесом, який послаблює національно-
громадянську ідентифікацію є поява іноземних власників засобів виробництва. З приходом закор-
донних інвесторів відбувається заміна технічної та управлінської еліти на закордонну. Фактично 
зникає місце для самореалізації місцевих пасіонаріїв, які б могли організувати основні процеси сус-
пільного виробництва з урахуванням потреб та інтересів громади, яку вони представляють. Крім 
того, в процесі управління виробництвом відбувається нав’язування норм та принципів взаємодії, 
які відмінні від тих, як присутні в нашому суспільстві. Тобто, відбувається заперечення національ-
них рис українського символьного продукту, що ускладнює розбудову механізмів національної іде-
нтифікації. Відтак, фактично організовано конвеєрний процес формування людей без характерної 
національної тотожності, що значно спрощує просування глобального капіталізму в Східній Європі. 

В мене склалося доволі двояке враження підчас переосмислення суспільно-політичних пошу-
ків Л. Лук’яненка. Він формулює механізми відродження національного українського «обличчя». 
Не можна не погодитись з Л. Лук’яненком в тому, що: «Українці зацікавлені в якнайшвидшому від-
роджені України, але, ставлення до держави як до чужої, продовжують існування колоніальних по-
рядків» [7, 214]. Дійсно, незаперечливим є той факт, що відчуження громадян України від власної 
держави приймає загрозливі розміри. Ця ситуація може продукувати різноманітні культурні, еко-
номічні і навіть військові експансії. Проте на мій погляд, він не правий в тому, що ототожнює пате-
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рналізм з комуністичною диктатурою пролетаріату і безапеляційно відкидає цей регулятор суспіль-
ного життя в майбутньому України. Доказом його помилки є той факт, що національні традиції та 
норми взаємодії передаються за допомогою патерналізму від «батьківських» настанов старшого 
покоління до молодших «пагонів» активного українського населення в діалектиці існуючих тради-
цій та новаторства сучасного суспільного життя. 

Також, аналізуючи проблемні місця стимулювання розвитку національної української іденти-
чності потрібно вказати на наявність суттєвих неузгодженостей і протиріч в формуванні її основних 
мислиневих конструкцій. Для ілюстрації найкраще використати аналогію з фізичним простором. 
Якщо відтворити тиск на фізичне тіло, то воно спочатку деформується, а потім починає руйнувати-
ся. Так саме може бути і з примусово-наказовими формами стимулювання розвитку національної 
ідентичності. 

Найбільш агресивною та заполітизованою є мовна компанія відновлення сучасної українсько-
сті. С. Савойська стверджує, що «проросійські політичні сили різного ґатунку, використовуючи те, 
що жителі південного регіону спілкуються переважно російською мовою, намагаються довести, що 
в межах української держави існують окремі нації («одеська») чи народності («кримський народ»), 
які можуть претендувати на самостійність свого регіону. «Ідеї» на кшталт цієї провокують прояви 
мовного сепаратизму» [13, 77]. Взагалі то, це дуже оригінальна рекламна політична компанія, коли 
за допомогою умовно створеного зовнішнього «антигероя» провокується суспільний опір, який ви-
зиває інтерес до власної мови. Проте, якщо основна рушійна сила виводиться на зовні, то у середині 
ми отримує порожню форму культурного простору, яка містить «дифузні» структурні елементи за-
позичені з минулого. 

Загальна компанія щодо безальтернативної реалізації української мови в суспільному просто-
рі відтворює інший більш значний опір, що зводить будь-які потуги культурного розвитку нанівець. 
Саме така деструктивна флуктуація характеризує сучасний національно-культурний простір в 
Україні, що може спровокувати не тільки його деформацію, а й руйнацію взагалі. Підчас відчужен-
ня гуманістичної сутність української культури, відбувається не тільки відмова від загально-
слов’янської культурної інтеграції, а й відтворення штучних «бар’єрів» на шляху соціальної мобі-
льності. Ці «кордони» вибудовують межи розколу українського суспільства. Тобто, відбувається 
унікальне явище українського національно-політичного саморазколу. Виходячи з цього, можна зро-
бити висновок про те, що сепаратизм є об’єктивним явищем соціального опору на дії агресивного 
націоналізму в сучасному поліетнічному і багатокультурному суспільстві, а не формою зовнішньо-
політичної змови міфічних умовних ворогів. 

Деструктивна взаємодія основних суб’єктів суспільно-культурного простору впливає на фор-
мування заперечення його нормативно-правової бази, а також деформує основні нормативні засади 
суспільного життя. В результаті цих дій зменшується свідома ідентифікація з основними символа-
ми суспільної взаємодії так, як на загальносуспільному рівні національні вимоги і стандарти вино-
сяться вище за громадянські. 

В рамках цієї дискусії конструктивною є позиція В. Самохвалова. Говорячи про розбудову 
єдиного національно-культурного простору, він приходить до думки, що «реальна суспільна куль-
тура виникає не з вирівнювання культур під один єдиний стандарт в лукавій полікультурності, а з 
бережного розвитку статків всіх національних культур» [14, 40]. У подальшому, в якості врегулю-
вання цієї ситуації, пропонується виховання толерантності як механізму стабільного та збалансова-
ного співіснування різних національно-культурних формацій в єдиному суспільному просторі. 

Спираючись на вище зазначене виходить, що в результаті трансформації системи виробницт-
ва та деструктивної взаємодії основних суб’єктів суспільного життя формується подвійне запере-
чення основних національно рис суспільної взаємодії, що впливає на появу «неукраїнця». Якщо не 
створювати конструктивних дій щодо цього, то зазначена ситуація не зрушить в позитивному на-
прямку. Основна рушійна сила повинна спрямовуватися не на виштовхування інших форм націона-
льної тотожності, а на відтворення та просування власної. Вирішення проблеми полягає у встанов-
ленні патерналістських регуляторів системи обміну суспільних благ, а також в розвитку опікунської 
державної та приватної підтримки власних духовних конструкцій суспільного життя. Все це пови-
нно знаходити своє відображення в PR як формі впровадження української загальносуспільної іден-
тичності для її поліпшеного засвоєння в сучасних умовах. 

Доволі дискурсивну точкою зору з приводу формування національної ідентичності в Україні 
в умовах глобалізації має Я. Пасько. Аналізуючи взаємодію європейських та українських цінностей, 



       2009                                      КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ  ВІСНИК  НИЖНЬОЇ  НАДДНІПРЯНЩИНИ 

 147 

Я. Пасько говорить: «На Заході при наявності всіх проявів кризи людської ідентичності зберігають-
ся базові можливості людської самореалізації в особистісному і соціокультурному вимірах» 
[11, 31]. Спираючись на цю позицію можна зробити два висновки. По-перше, з автором можна не 
погодитись так, як ефективна самореалізація сприяє підсиленню ідентифікації з суспільним утво-
ренням, в якому людина змогла досягти життєвого успіху. По-друге, сучасна українська державно-
політична активність повинна спрямовуватись не на розбудову символів національної ідентичності, 
а на механізми допомоги в ефективній адаптації та реалізації кожного індивіда в суспільному прос-
торі, що підвищувало б його громадянську самосвідомість. Відтак, ми дійшли одного з головних 
висновків про те, що реалізована програма життя відповідно до власних можливостей передбачає 
появу бажання ототожнювати себе з оточуючим середовищем навіть в сучасному глобальному сві-
ті. Проте, немаловажним було б бажання перетворювати цей світ так, щоб в ньому було бажання 
жити і іншим людям поруч з нами. 

Таким чином, в ході цієї наукової розвідки вдалося дійти висновку, що «неукраїнець» це 
складний соціальний феномен кризи національної ідентичності у вигляді відмови від дотримання 
норм і правил взаємодії, а також можливості перебування в суспільному утворенні. Ця дія відбува-
ється за власним бажанням або за рішенням суспільно-державних інституцій. 

В якості передумови виникнення кризи національної тотожності виділяється трансформація 
системи створення суспільних благ в бік орієнтації на виробництво та споживання іноземного про-
дукту. Особливе значення в збільшені «розпорошеності» національно-культурної ідентичності віді-
грає посилення транзитної компоненти суспільного виробництва, що послаблює процес засвоєння 
норм і правил, які існують в нашому суспільстві. 

Ще більш небезпечним є агресивна культурно-політична експансія єдиних норм і стандартів 
громадської взаємодії, що може спровокувати представників інших культур на розрив цілісності 
суспільних зв’язків та ізоляцію. Відтак, сепаратизм як один з елементів цієї кризи постає у вигляді 
протиборства нетолерантній націоналістичній активності. 

Суттєвою припоною на шляху до ефективного розвитку національної ідентичності є політика 
посилення інтеграції до єдиного європейського простору. В українську суспільну свідомість екст-
раполюються шаблони суперечливих закордонних цінностей, які багато в чому відмінні від тих, що 
існують в нашому суспільстві. В цьому випадку, найбільш раціональним було б повноцінне пред-
ставлення українських культурних норм в усіх сферах сучасного європейського життя. 

Для подолання кризи національної ідентичності необхідна реорганізація системи виробницт-
ва національного продукту за допомогою втілення патерналістських регуляторних механізмів. Вони 
дозволили б забезпечити повноцінний доступ до процесу обміну ресурсів життєдіяльності кожному 
учаснику суспільних відносин, що стимулювало б процес ідентифікації людини з суспільним утво-
ренням. 

Національно-культурний просторі повинен вибудовуватися на засадах толерантного ставлен-
ня до представників різних культур і етнічних груп. Виходячи з цього, потрібно розбудовувати 
єдину культурно-політичну позицію, яка б стимулювала самореалізацію всіх членів суспільства в 
незалежності від їх національно-етнічної належності, щоб кожен з них зміг стати справжнім украї-
нцем. 
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SUMMARY 

In this article are described the basic reasons of occurrence of problems in formation of national 
identity in Ukraine. In her is analyzed the consequences of increase of public split on a national basis. In a 
course of works is found out the necessity of transformation of system of public manufacture both 
amplifications of influence of humanity and tolerance in the Ukrainian society. 
 

І. Г. УТЮЖ  
 

“НАЗДОГАНЯЮЧА” ОСВІТА В УКРАЇНІ Й ПРИНЦИП ІСТОРИЗМУ 
 

Принцип історизму, застосовуваний до аналізу сучасного стану освіти в Україні, припускає, 
що нинішня ситуація – це результат минулого й передумова для майбутнього її розвитку. Отже, 
історизм – це не “заглиблення в історію”, не захоплення історичними прикладами й екскурсами, а 
вимога розглядати сьогодення й майбутнє в нерозривному зв'язку з минулим українського освіти. 

Нерозривність цього зв'язку забезпечується єдністю менталітету народу: які б соціальні 
перетворення не здійснювалися в суспільстві, менталітет, або склад розуму сучасних українців – те, 
що формувалося протягом століть – неможливо переробити ні за день, ні за рік, ні за цілі десяти-
ліття. Більше того: заручником ментальної традиції виявляється й сам реформатор. Він, звичайно, 
намагається проводити реформи такими шляхами й методами, які здаються йому природними. Але 
найчастіше реформатор не цілком усвідомлює, що ці шляхи й методи здаються йому природними 
тільки тому, що в нього саме такий, а не інший склад розуму, сформований традицією української 
освіти. 

Таким чином, головна проблема освітніх, як і всіх інших реформ, завжди полягає в тому, що 
традиція змінює сама себе, втілившись у реформаторі. Тобто, ця проблема зводиться до того, що 
школа авторитарна реформується авторитарними методами, оскільки власне реформатор вихова-
ний авторитарною школою. Авторитарна педагогіка повинна бути подолана педагогікою демокра-
тичною, але в ролі демократа виступає вихованець авторитарної педагогіки, який використає для 
перемоги над авторитаризмом ті ж авторитарні методи. 

Для того, щоб реформи не крутилися через інерцію менталітету в порочному колі, вони по-
винні починатися із самосвідомості педагога-реформатора. Він мусить розпочати реформи із са-
мого себе, з усвідомлення того, що він являє собою мислячу людину, якоюсь мірою він сам – бра-
нець того ж минулого, вплив якого намагається перебороти, проводячи реформи. 

Заперечення принципу історизму завжди спричиняло дві крайності – нігілізм або абсолюти-
зацію ролі традиції. 

З нігілізму почалася соціалістична педагогіка А. Луначарського. Він і його однодумці мали 
намір рішуче й повністю порвати з минулим. Народний комісар з освіти писав: “Шкільна реформа 
після Жовтневої революції має, очевидно, характер акту боротьби мас за знання, за освіченість. 
Комісаріат освіти зобов'язаний якомога швидше зруйнувати й у цій, можливо, найважливішій сфе-
рі класові привілеї. Мова при цьому йде не лише про те, щоб зробити школу загальнодоступною, 
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якою вона є, бо такою, якою її зробив попередній режим, вона для трудових мас не годиться...” [1, 
41]. 

Нігілізм стосовно минулого, що повною мірою виявився в більшовицькій освітній доктрині, 
вимагав закреслити все, що було зроблено в галузі освіти в дореволюційні часи. Стару школу слід 
було повністю зруйнувати, як і весь інший “світ насилля”, щоб відновити її з нуля на абсолютно 
рівному й чистому місці. 

Сьогодні, після виголошення повсюдних і загальних клятв у прихильності демократії, ми 
спостерігаємо, по суті, ту ж картину. Найбільш завзяті критики сформованої на цей момент систе-
ми освіти вимагають не реформувати її повільно й терпляче, а знову зруйнувати все “дощенту”, і 
потім почати з нуля, рухаючись шляхом “інновацій”. Це – свідчення презирства до історії. Не ви-
падково в роботах найбільш запальних прихильників інноваційної педагогіки зовсім відсутні поси-
лання до історії радянської педагогіки. А це є свідченням нерозвиненості самосвідомості: подібний 
радикальний реформатор просто впевнений у своїй правоті й ні на хвилину не замислюється, на 
чому саме ґрунтується така його впевненість. Варто йому хоча б на секунду задуматися над цим, 
варто йому лише зрозуміти, що його власні прагнення й плани породжуються його власною свідо-
містю, як негайно з’явиться й наступне питання: А звідки взялася його власна свідомість? Якщо не 
від Бога, який з’явився реформатору в одкровенні змісту необхідних освітніх реформ, і не від яко-
гось інопланетного розуму, що запрограмував його свідомість, то, отже, вона була породжена пев-
ною історичною традицією мислення. Якщо так, то повністю порвати з минулим неможливо, не 
знищивши при цьому й себе як результат минулого. Нігілізм таїть у собі самознищення: будучи 
проведеним послідовно, він знищить і самого себе. І тоді він, за переконанням C. Гессена, повер-
неться до тієї ж традиції, яку намагався зруйнувати. Немає більшого консерватора, ніж зневірений 
нігіліст. 

Другою крайністю є абсолютизація ролі традиції. У відповідь на абсолютний нігілізм і 
спроби зруйнувати все дощенту виникає прагнення знайти щось стійке, на яке можна обпертися, 
щось вічне й непорушне. Це, по суті, теж спроба розвалити школу сьогоднішню, але шляхом ідеа-
лізації школи вчорашньої та навіть позавчорашньої. Той, хто схильний абсолютизувати важливість 
традиції, теж відходить від принципу історизму. Він проробляє операцію, неприпустиму й немис-
лиму для кожного, хто ставиться з повагою до історії. Він вириває з історичного контексту “кращі 
зразки” педагогіки минулих століть, вибирає з минулих педагогічних учень “хороше”, відкидаючи 
“погане”, і оголошує це хороше “педагогічною класикою”. Він говорить про цінність “класичної” 
педагогіки, розуміючи під цим деяку позачасову педагогіку – одну на увесь світ! – і виставляючи 
сучасну українську школу чи не спадкоємицею школи античної.  

Єдино розумним, серединним шляхом, що найбільше відповідає стратегії реформ, які виво-
дять із застою, але не допускають руйнівних і марних революцій, є шлях, заснований на історизмі. 
Світовий історичний процес існує, як би ми до цього не ставилися. Жодна із країн світу не може 
уникнути історичних змін, навіть якщо вона докладає всіх зусиль щодо збереження своєї націона-
льної самобутності й самототожності. Тому ніщо з існуючого не може бути назване “класикою” як 
зразком на всі часи. Але ідея історії має й інший зміст: і людина, і суспільство рухаються вперед, 
реалізуючи ті потенції, якими вони володіють сьогодні завдяки власному минулому. Зректися від 
вантажу минулого, обтрусити його порох зі своїх ніг неможливо, оскільки ми сформовані цим ми-
нулим. Все наше мислення, навіть суперкритичне, вийшло із цього минулого. Критика, що бажає 
нового, є заперечення старого, і максимум, що вона може у своїх екстремістських проектах – це 
вивернути минуле навиворіт, стати тим же минулим зі знаком мінус. 

Історія є єдністю стійкого й мінливого, яка непереборна і яка зберігається при всіх змінах. 
Зупинити історію так само неможливо, як прискорити або скасувати її шляхом радикального пере-
вороту. 

Отже, дійсною підставою для реформ у сфері української освіти може бути тільки історичне 
мислення, історичний підхід до освітньої традиції в Україні, що дозволяє пояснити не лише нині-
шні реалії, але й сьогоднішній менталітет – не тільки менталітет сучасних педагогів і державних 
чиновників, які “займаються” освітою, але й менталітет самих реформаторів. 

Раніше ми розглянули, яким чином може представлятися сьогодні загальний історичний 
процес у світі, як виглядає історична ситуація на пострадянському просторі, і в Україні зокрема, на 
тлі трьох вокремлених його стадій – традиційного, техногенного (індустріального) й постіндустрі-
ального (інформаційного) суспільств [2]. На нашу думку, у такій “наздоганяючій” цивілізації, якою 
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була Україна протягом багатьох століть і якою вона залишається зараз, і в економіці, і в способі 
життя, і в мисленні неминуче присутні й риси традиційного суспільства, і риси суспільства техно-
генного, і риси суспільства постіндустріального. 

Це пояснює багато що в сучасних суперечках про вибір стратегії освітньої політики. Педагог 
живе не у вакуумі, не у вежі зі слонової кістки. Він живе в суспільстві. Але це суспільство – не абс-
трактне “суспільство взагалі”. Педагог живе в селі або в індустріальному центрі, або в “технополі-
сі”, де зосереджені найбільш наукомісткі виробництва.  

У сучасному українському суспільстві реально існує не одна, а три педагогіки. Одна з них є 
педагогіка, що існує в соціальному середовищі, де домінують риси традиційного суспільства. Дру-
га – педагогіка, що побутує в соціальному середовищі, де домінуючими є ознаки суспільства тех-
ногенного. Третя є в соціальному середовищі, у якому вже намітилися риси суспільства інформа-
ційного, постіндустріального. 

Кожна з цих трьох педагогік представлена не тільки на рівні окремих освітніх закладів, що 
працюють “на місцях”, але й у центральних педагогічних журналах, на всеукраїнських конферен-
ціях та інших педагогічних форумах. Гострота полеміки про шляхи розвитку сучасної системи 
української освіти, яка часом переливається через край, багато в чому зумовлена нерозумінням 
цього факту. Суперечка йде про “педагогіку взагалі”, про “освіту взагалі”, але при цьому кожний із 
сперечальників під “педагогікою взагалі” має на увазі ту педагогіку, представником якої він себе 
відчуває, і намагається довести, що саме ця педагогіка – незалежно від соціального середовища, у 
якій вона застосовується й повинна застосовуватися – тільки і єдино заслуговує звання справжньої 
педагогіки. 

Чи можемо ми сьогодні не враховувати існування цих трьох різних типів сучасної українсь-
кої педагогіки й трьох типів освітньої політики, що реально здійснюється “на місцях”? Чи може 
бути нині вибрана тільки одна освітня стратегія для всієї країни?  

Але нам, будучи реалістами, варто, мабуть, вибрати із трьох освітніх стратегій ту й тільки ту, 
яка відповідає техногенному (індустріальному) суспільству? Є прихильники й цього погляду. Ду-
мають вони приблизно так. Інформаційне суспільство – справа хороша, і ми, звичайно, не повинні 
допускати відставання від Заходу. Однак наші реальні можливості, у першу чергу, – фінансові, не 
дозволяють на цей момент забезпечувати в усіх містах і рівнях той ступінь і той смисл освіти, який 
потрібний для суспільства інформаційного. Комп'ютерні класи й лінгафонні кабінети для вивчення 
іноземних мов – це розкіш для шкіл, де не вистачає елементарних підручників і відсутні карти, що 
дозволяють школяреві, позбавленому можливості  подорожувати з батьками країною через різке 
подорожчання квитків, визначити, куди все-таки впадає ріка Дніпро. 

Навіть якщо припустити, що ми отримали необхідні кошти від якого-небудь закордонного 
фонду й підготували на селі або в індустріальних містах, скажімо, Запорізького регіону велику кі-
лькість фахівців, необхідних для інформаційного суспільства, то де вони сьогодні знайдуть роботу, 
яка відповідає їхньому рівню освіти? Адже перехід до постіндустріальної цивілізації в Україні 
тільки починається: її перші острівці виникають у технополісах, університетських містах і столи-
цях.  

Для того, щоб більшість наших випускників знайшли роботу, їх треба готувати до життя в 
умовах техногенної (індустріальної) цивілізації, що переважає сьогодні в Україні. У цьому твер-
дженні ніхто з прихильників не сумнівається: вони твердо пам'ятають зі шкільного курсу історії, 
що в Радянському Союзі була успішно проведена індустріалізація, а також комплексна механізація 
сільського господарства, отже, країна вже давно стала в шеренгу індустріальних цивілізацій сучас-
ності. Головним підґрунтям повинна бути, таким чином, педагогіка, що відповідає індустріальному 
суспільству, а по змозі і в міру необхідності можна буде організувати додаткову до неї підготовку 
(переважно на платній основі) у дусі педагогіки суспільства інформаційного. Отже, посилена ком-
п'ютерна підготовка й поглиблене вивчення іноземних мов повинна розглядатися лише як допов-
нення, як надбудова над основою – над загальною освітою для індустріального суспільства. 

Потрібно розвивати й удосконалювати ту позитивістську “політехнічну” школу, що існувала 
в Радянському Союзі протягом останніх десятиліть і цілком відповідала вимогам індустріального 
(техногенного) суспільства: вивчати ті досягнення природничих наук, які лежать в основі індустрі-
ального виробництва, доповнивши цю програму – з деяким, щоправда, запізненням – соціологією й 
політологією, основами права. Коротше кажучи, треба давати всім українським школярам ту осві-
ту, яку надавала європейська й американська школа в минулому столітті та в першій половині ни-
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нішнього. Ось тільки, звичайно, ще потрібно трішки демократизувати шкільні порядки, а то незро-
зуміло чому в Україні школа продовжує залишатися дещо, скажімо так, авторитарною. Але це не 
біда Досить буде провести кілька семінарів для директорів і вчителів, на яких наказати їм, щоб во-
ни негайно перейшли до демократії. 

Питання не таке просте, як здається. Нагадаємо, що Імперська Росія (а Україна була части-
ною Росії) віднесена теоретиками часів “розвиненого соціалізму” до “наздоганяючої” цивілізації. 
Що означає це поняття? Після того, як природно – тобто у своєму власному темпі – цивілізації За-
ходу, що розвиваються, перейшли із традиційної стадії на стадію техногенну, після того, як у них 
почався бурхливий розвиток промисловості й з'явилися можливості для різкого поліпшення якості 
воєнної техніки, вони, у неминучому пошуку нових джерел сировини, розпочали свою експансію у 
світі. Частина традиційних суспільств не змогла протистояти цій експансії, тому перетворилися в 
колонії та в сировинні придатки техногенних суспільств. Проте деякі із цивілізацій, продовжуючи 
залишатися традиційними за загальним рівнем розвитку економіки, зуміли мобілізувати свої ре-
сурси й приступити до “модернізації”. 

Ось тут і потрібно уважно розібратися в природі цих “модернізацій” і в їхніх результатах. 
В. Стьопін наголошує, що модернізації, здійснювані традиційними суспільствами, дозволя-

ють їм наздогнати техногенні суспільства повністю, за всіма показниками й цілком перетворитися 
в техногенні суспільства. У всякому разі, такий висновок можна зробити із вислову вченого: ”Але 
існували й такі традиційні суспільства, які, щоб зберегти свою самостійність як держави, ставали 
на шлях модернізацій. Це був особливий шлях переходу в русло техногенного розвитку, заснова-
ний на запозиченні західних технологій, а разом з ними й певних шарів чужорідної культури, що 
впроваджувалася в традиційну культуру. Так виникли проблеми наздоганяючих модернізацій і ре-
форм. Країни, які зуміли успішно пройти цей шлях, увійшли до числа розвинених техногенних 
суспільств (виділено нами – І. У.), зберігши багато рис самобутності” [3, 10 - 11]. 

Проте беззаперечно погодитися з цим висновком важко. Насамперед, це спричинено слово-
вживанням, прийнятим у російській мові. “Наздоганяючий” означає тут опис незавершеного про-
цесу. Якщо традиційні суспільства справді “увійшли до числа розвинених техногенних сус-
пільств”, то їх слід було б назвати “наздогнані”. То чому ж вони продовжують залишатися “наздо-
ганяючими”? Мабуть, тому, що вони наздогнали техногенні суспільства далеко не в усьому? 

Уявлення про те, що традиційне суспільство може ціною великих зусиль наздогнати техно-
генне за всіма статтями, є, скоріше, утішним і ідеологічно привабливим для “наздоганяючих” кра-
їн, чим і відповідає дійсності. Воно, у свою чергу, є досить небезпечним. По суті, мова йде про 
припущення можливості “пришпорити” розвиток економіки за допомогою активного втручання 
держави, яка поєднує ідеологічний “надихаючий” вплив з репресіями й заходами щодо інтенсифі-
кації праці населення.  

Насправді ж різко збільшити наявний економічний потенціал суспільства в такий спосіб не-
можливо. Він залишається, в остаточному підсумку, величиною постійною. Ідеологічний зігрівний 
“допінг” дозволяє мобілізувати населення на трудові подвиги лише на короткий час, а потім насту-
пає неодмінне похмілля – розчарування, від якого опускаються руки й находить апатія. Тоді владі 
залишаються лише адміністративно-каральні заходи, завдяки яким підсилюється експлуатація тру-
дящих державою й усіляко локалізовується їхнє особисте споживання, щоб “зекономлені” у такий 
спосіб засоби спрямувати на розвиток важкої індустрії та виробництво озброєння. Держава, так 
“прискорюючи” розвиток країни, фактично щось прискорює, а щось і сповільнює. Вона лише на-
сильно перерозподіляє завжди обмежені сили суспільства, які, повторимо, не можуть збільшитися 
за велінням чаклуна. І тут теж діє закон збереження енергії: якщо додаткова її частина скеровуєть-
ся на форсоване нарощування оборонного потенціалу, то рівно стільки ж її забирається в іншому 
місці, а це різко сповільнює розвиток решти галузей економіки й навіть часом відкидає їх назад.  

Отже, за допомогою “жорсткості дисципліни”, тобто через репресії та насильницький пере-
розподіл, “наздоганяючі” цивілізації насправді зовсім не доганяють техногенні цивілізації за всіма 
показниками. Вони можуть наздогнати й навіть перегнати їх за розвитком озброєння й тих галузей 
промисловості, які безпосередньо забезпечують “оборонні виробництва”, але при цьому ще більше 
відстануть від них у галузі “легкої” промисловості, сільського господарства, не говорячи вже про 
рівень добробуту населення. Так, сталінська модернізація дозволила наздогнати й навіть у чомусь 
перегнати західні держави за виробництвом озброєнь у результаті проведення індустріалізації. Але 
ніхто не наважиться всерйоз стверджувати, що вона одночасно досягла рівня техногенних західних 
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цивілізацій на ниві сільського господарства, а також наблизилася до них за такою ознакою, як рі-
вень добробуту населення країни.  

Проілюструємо ці абстрактно-теоретичні міркування реальним прикладом – прикладом ста-
лінської “наздоганяючої” модернізації. 

Природний темп розвитку СРСР, який почав визначатися при переході до непу, ніяк не вла-
штовував його правителів. У доповіді В.М. Молотова на листопадовому (1929 р.) пленумі ЦК 
КПРС зауважувалося: “Питання про темпи колективізації в плані не постає... Залишається листо-
пад, грудень, січень, лютий, березень – чотири з половиною місяці, протягом яких, якщо добродії 
імперіалісти на нас не нападуть, ми повинні здійснити рішучий прорив у галузі економіки й колек-
тивізації”. У лютому 1931 р. гасло прискорення підтвердив і Й.В. Сталін: “ Ми відстали від пере-
дових країн на 50-100 років. Ми повинні пробігти цю відстань за десять років. Або ми зробимо це, 
або нас зімнуть” [4, 211 ]. 

Задумуючи подібну “наздоганяючу” модернізацію, керівники СРСР зовсім не припускали 
пришвидшеного розвитку всіх галузей економіки країни. Вони готувалися до війни, тому насам-
перед слід було різко прискорити виробництво озброєнь, а також розвиток важкої індустрії й енер-
гетики, який повинен був забезпечити це виробництво. Із граничною тверезістю й реалізмом ста-
лінське керівництво вирішило, що форсувати розвиток одних галузей економіки можна тільки за 
рахунок інших.  

За п'ять років до виступу Молотова Е. А. Преображенський відверто обґрунтував необхід-
ність пограбування села заради прискореного розвитку важкої індустрії, висунувши концепцію 
“експлуатації соціалістичними формами виробництва досоціалістичних форм”. Він наголошував, 
що головною перешкодою на шляху до соціалізму є техніко-економічна відсталість країни, а тому 
необхідно якнайшвидше пройти “період первісного соціалістичного нагромадження”, зробити ін-
дустріальний ривок. Основна частина витрат на індустріалізацію при цьому повинна йти від селян-
ства, надлишкові засоби повинні перекачуватися з аграрного сектора в промисловий [4]. 

У ході колективізації з аграрного сектора були перекачані далеко не лише надлишкові, але й 
необхідні для нього самого засоби. План колективізації полягав у тому, щоб ліквідувати куркульс-
тво, яке не бажало віддавати хліб державі за ціни, нижчі ринкових, а все селянство об'єднати в кол-
госпи, щоб контролювати вирощений ними врожай. Потім у колгоспів потрібно було вилучити бі-
льшу частину врожаю зернових (держава закуповувала його за низькими цінами, які заледве по-
кривали 20 % собівартості врожаю). Насильно вилучене в такий спосіб зерно призначалося для ви-
возу за кордон, як правило, у Німеччину.  

Ціною “наздоганяючої” індустріалізації є руйнування сільського господарства країни. “Кур-
кульство”, тобто найбільш заповзятлива частина селянства, яка вміла організувати прибуткове 
сільськогосподарське виробництво, було “ліквідоване як клас”.  

Крім кулаків, розкуркулюванню підлягали десятки тисяч середняків, оголошених “підкурку-
льниками” – за те, що вони ухилялися від колективізації. Для подолання опору селянства на Украї-
ну, Північний Кавказ і на Дон були введені війська. Кількість виселених на спецпоселення в 1930-
1931 рр. склала 381 026 родин загальною чисельністю 1 803 392 осіб [4, 265]. 

Якщо при непі селяни продавали всього 15-20% урожаю, то тепер держава вилучала від тре-
тини ( в 1931 р.) до 45% усієї сільськогосподарської продукції (1935 р.). Наслідком таких дій був 
голод в Україні, протягом якого загинуло від 4 до 5 млн. осіб, а також масові репресії: десятки ти-
сяч колгоспників були арештовані за самовільне зрізування невеликої кількості колосків жита й 
пшениці. 

Від удару, нанесеного колективізацією, українське сільське господарство не поправилося й 
сьогодні. Із села пішов дух підприємництва, прагнення до самостійного мислення, уміння органі-
зувати прибуткове сільське господарство.  

Відновлення на селі громади й общинного мислення, позначуваного як “соціалістичний ко-
лективізм”, стало основою для реставрації тут численних порядків традиційного суспільства. 
Тому про повний перехід СРСР, а потім і сучасної України на стадію індустріального суспільства, 
не може бути й мови. Залишки традиційного суспільства – і в економіці, і в мисленні – аж ніяк не є 
“окремими пережитками минулого”. Вони набагато суттєвіші, ніж це готові визнати нинішні сус-
пільствознавці. 
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А якщо так, то доречно порушити питання про потребу педагогіки, необхідної в сучасному 
українському суспільстві для роботи в такому соціальному середовищі, у якому ознаки традицій-
ного суспільства ще є домінуючими.  

Навряд чи хто-небудь із педагогів не погодиться з тим, що менталітет значної частини селян-
ства, який зберіг риси традиційного суспільства, вимагає від сільського вчителя відповідної педа-
гогіки. Більше того, учорашні селяни, що масами переселялися в місто в ході індустріалізації, при-
несли “традиційний” менталітет і сюди. Робітничий клас СРСР у своїй більшості був робітничим 
класом у першому поколінні. Етика “соціалістичного колективізму” була пристосована до його 
“традиційного” менталітету і в істотних своїх ознаках не відрізнялася від етики середньовічної се-
лянської громади або артілі ремісників. Не варто шукати в цьому незбагненну “культурну самобу-
тність країни”. Усе цілком пояснюється раціонально, реальними економічними й політичними 
процесами.  

Маргінали, що перестали бути селянами, але так і не перетворилися в робітничий клас техно-
генного суспільства, склали значну, якщо не абсолютно більшу частину міського населення. Від 
західного робітника їх відрізняло, насамперед, мислення: навіть виконуючи відносно складні тех-
нічні операції, здобувши технічну освіту, маргінали не почували себе, за висловом К.Маркса, влас-
никами свого товару – робочої сили, яку вони можуть вільно продавати на ринку праці. У них не 
було ідеї особистої свободи й індивідуальної відповідальності, як і усвідомлення того, що на них 
теж поширюються всі права людини. При відсутності приватної власності в суспільстві “розвине-
ного соціалізму” вони не могли засвоїти повсюдно поширену в техногенних західних суспільствах 
етику особистої заповзятливості й ощадливості: їм не могла прийти в голову думка, звичайна для 
західно-техногенного робітника, зібрати гроші на власну справу або створити профспілку, щоб від-
стоювати своє право на гідну оплату праці. 

У період “культу особистості” й наступні роки “соціалістичного” розвитку в країні був фак-
тично відтворений режим, що нагадує традиційне російське самодержавство, тому повернення до 
традицій дореволюційної авторитарної школи є цілком закономірним. Утримати в покорі маргіна-
ла, який володіє свідомістю, характерною для людини традиційного суспільства, може тільки жор-
стока дисципліна й авторитет, оскільки йому не відоме поняття свідомої волі, що обмежується сво-
бодою та правами інших рівноправних громадян. Тому педагогіка продовжувала будуватися на 
залякуванні покараннями й незаперечному “авторитеті старших”, що завжди було властиво для 
радянської селянської громади.  

Той факт, що в школах багато говориться про розвиток демократичних начал, про “самовря-
дування” або “спів-урядування”, не змінює природи “політичного” режиму, що існує в них. Пара-
докс полягає в тому, що основи демократичного управління освітніми закладами передбачені в їх-
ніх Статутах, але цей механізм не використовується. 

У роки правління “демократів” реальна участь школярів в управлінні життям шкільного ко-
лективу не збільшилася, а, що дивно, зменшилася. 

Мораль традиційної пострадянської школи – це патріархальна мораль, що легітимізує само-
державний режим. Цар – “батько”, народ – його “діти”, про які він невтомно піклується й карає їх 
для їхнього ж блага. У школі ця аналогія переконливіша, оскільки директор – “батько” (частіше 
“мати”, яка виконує, однак, традиційно-батьківську владну роль) “піклується” про справді непов-
нолітніх “підданих”. 

Повнолітній батько викликається в школу для того, щоб підсилити авторитетні позиції шкі-
льного педагога, який втілює в життя волю директора-самодержця. До нього апелюють, як до носія 
авторитету в сім’ї, що теж самодержавно організована. Він повинен спільно зі школою приборкати 
шкільне “народонаселення”, що вийшло з покори і втратило запал [5]. 

Зважаючи на всі ці аргументи, можна зробити лише один висновок: оскільки в сучасній 
Україні існують значні рудименти традиційного суспільства, то тут мають місце і підстави для 
збереження рудиментів педагогіки, властивої для традиційного суспільства.  

Основою всієї “традиційної” педагогіки є страх – страх перед Богом, батьком сімейства, 
страх перед думкою громади, перед “докором і посміховищем людей”. Замовчувати це, зображаю-
чи патріархальну сім’ю осередком любові і віри – означає обманювати недосвідченого читача. 

“Традиційна” педагогіка не повинна прикрашатися й ідеалізуватися. Заклики до повернення 
до неї є дикістю. Але просто осудити її адептів і закрити тему – не можна. Потрібно зрозуміти, чо-
му взагалі в суспільстві, яке вважає себе індустріальним, як і раніше, лунають і знаходять відгук 
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такі заклики. Потрібно зрозуміти, чому в Україні, що оголосила себе демократичною державою, 
зберігається насильство в сім’ї. Потрібно зрозуміти, чому настільки живучим є патріархальний ме-
нталітет в українському суспільстві, чому він зберігся, успішно переживши “наздоганяючі модер-
нізації” – від петровських до більшовицьких – і не переріс у менталітет буржуазно-демократичний, 
що відповідає техногенним цивілізаціям. 

Отже, спочатку необхідно уважно вивчити причини збереження рудиментів “традиційної пе-
дагогіки” у сьогоднішній Україні, оскільки перше, що потрібно перебороти в ході реформ, які по-
винні забезпечити вдалу участь у всесвітньо-історичному змаганні цивілізацій – це саме рудименти 
“традиційної педагогіки”. 

Тут саме час висунути основну гіпотезу, що безпосередньо випливає з усього, що було ска-
зано раніше – гіпотезу про існування в Україні протягом останніх чотирьох століть особливої “на-
здоганяючої” педагогіки, що забезпечує вирішення завдань “наздоганяючої” цивілізації.  

Таким чином, країна “наздоганяючого” розвитку – це країна, яка поєднує ознаки суспільства 
техногенного й суспільства традиційного. І саме ця країна для успішного виконання поставленого 
перед нею завдання потребує педагогіки нового типу, який ще ніколи не існував в історії. Вона не 
зводиться без залишку ні до педагогіки традиційного суспільства, ні до педагогіки індустріального 
суспільства. Вона не може розглядатися і як механічна єдність цих двох педагогік. Це щось третє, 
своєрідне й самобутнє. 
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SUMMARY 
The  main hypothesis of this article is about the existence of the peculiar “chasing” pedagogical 

tradition, that suits the needs of the “chasing” civilization. The implementation of the historical principle  
was logically proven. So, historical principle – does not require the  deepening into the history and the 
excitement with the historical  examples, but the demand to analyze the contemporary and future events 
closely linked with the  past of the Ukrainian education. 

І. І. КАПРІЦІН 
  

ВІЙНА ТА РЕЛІГІЯ В СУЧАСНІЙ СУСПІЛЬНІЙ ПРАКТИЦІ 
 

Актуальність даного дослідження обумовлена кризовим станом сучасного західного суспіль-
ства. Ознаками кризи, включаючи загострення боротьби за лідерство серед країн світу, є виклик 
всій системі людських цінностей [8,410] в тому числі, цінностей у розумінні розширення усталених 
уявлень людини про застосовність таких випробуваних засобів, як війна та релігія.  

Для відтворення мисленневої моделі цивілізаційної кризи звернемося до праць Е.Фрома, 
С.Хантінгтона, Ч.Тейлора, А.Турена, Ф.Джорджа та ін. Спираючись на їх зауваження, ми є очевид-
цями руху заперечення цінностей доби індустріалізації – руху, який демонструє вичерпаність рані-
ше заманливих ідей стабільності та тотожності. Виходячи з прогнозів дослідників, визначається 
неминучість переходу до суспільства нового типу: більш активного, мобільного та, разом із тим, 
волюнтаристського. Ця перспектива відкривається аналізом розвитку контрольованості суспільства, 
у якому додаткові засоби впливу надаються поширенням комунікаційних мереж (комп’ютерної, 
сотової), які значно спрощують доступ до різного роду закритої інформації громадських об’єднань 
чи приватного життя громадян. Модернова ідея упорядкованого суспільства, як протиставлення 
хаосу, виглядає тепер  надто загрозливою [8,412-420]. 

На рівні особистості головною якістю сучасності виступає індивідуалізм, в якому виділяють 
«світлу» та «темну» сторони. «Світлий» бік індивідуалізму, маючи зв'язок із гуманізмом та лібера-
лізмом, виступає чи не найбільшим надбанням людської цивілізації. Він виражається в можливості 
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вільного вибору життєспрямовуючих переконань та власного способу життя, підкріплюється спро-
можністю самостійного розв’язання різних життєвих питань, які на попередніх щаблях цивілізації 
вимагали широкого залучення людського колективу. «Темним» боком індивідуалізму є зосере-
дження на власній особі, що порівняно із традиційним укладом життя значно звужує обрії людсько-
го буття, позбавляючи особу причетності до життя інших людей та суспільства в цілому [7,7]. Заса-
дою узгодження особистих пріоритетів сучасного соціуму є «золоте правило моральності», що при-
писується авторству «традиціоналіста» Конфуція: кожен індивідуум плекаючи свої власні цінності, 
повинен поважати цінності інших.  

Індивідуалізм, почасти забезпечений досягненнями Науково-технічного прогресу, вважається 
головною причиною «розпорошення» сучасного соціального життя, зниження колективної, полі-
тичної активності індивідів. Слідством та засадою атомізації суспільства є нечутливість людини до 
проблем, що виходять за межі особистих інтересів, що, врешті решт, веде до розвитку державності 
у напрямі редукції громадських політичних свобод. З боку особистості атомізм самозаглиблення 
залишає людину сам на сам з могутністю бюрократичної держави.  

Держава будучи складовою цивілізації також перебуває в кризі. Криза державності, на нашу 
думку, виражається у невідповідності суспільно-гуманістичних установок сучасності імперській 
моделі держави, успадкованій від імперського Риму. Незважаючи на намагання осучаснити, інтен-
сифікувати засади її функціонування, держава все ще діє на екстенсивних засадах і це є ґрунтом, що 
уможливлює використання у сучасній суспільній практиці таких суто традиційних методів самоак-
туалізації держави як війна та релігія.  

Серед мислителів, що розглядали війну як соціальне явище, виділяють апологетичний на-
прям, що висвітлює війну як «нормальне явище» (Геракліт, Платон, Аристотель, Августин Блажен-
ний, Фома Аквінський, Г.Гегель, К.Маркс, Ф. Енгельс, В.І.Ленін та ін.) та напрям критичний 
(Т.Мор, Е.Ротердамський, Ф.Рабле, Монтень та ін.) [4,85], що відносить війну до проявів незрілості 
культури.  

Власний розгляд специфіки війни, як суспільного явища, треба було б почати з відомого па-
радоксу. З одного боку, війна неодноразово засуджена як антигуманний засіб державної політики 
(за п’ять з половиною тисяч років відбулося 14,5 тис. великих та малих війн, в них втратили життя 
понад 3,6 млрд. людей) [10,95]. З іншого боку, війни так і не вичерпали своє побутування, навіть 
набули перманентного характеру. Ця несумісність бажаного та дійсного веде до розмислу про заса-
ди що «живлять» війну у сучасній суспільній практиці. 

Війна, як соціальне явище, попри біологічну концепцію її походження, що спирається на 
«природну» агресивність людини, більшістю дослідників генетично пов’язується із соціально-
економічною диференціацією соціуму та появою держави. Історично розклад первісності та заро-
дження держави характеризується безперервним зростанням воєнної активності. Причинами цьому 
є: по-перше, можливість швидкого збагачення за рахунок військового грабунку – насильницького 
вилучення суспільного продукту переможених (не тільки надлишкового, а й необхідного); по-друге, 
інтенсифікація воєнних (загарбницьких чи оборонних) дій сприяла підвищенню рівня організації та 
спеціалізації цієї сфери людської діяльності. 

Спеціалізація ж частини населення на війні мала істотні наслідки для різних областей суспі-
льної діяльності: 1). потреба у вдосконаленні зброї викликала розвиток металургійного виробницт-
ва (виробництво); 2). захоплені трофеї прискорювали розвиток соціальної стратифікації (соціально-
економічній); 3). регулярний характер війн усталює соціальні позиції воєнних керівників, які почи-
нають конкурувати з приводу влади із старою родовою верхівкою (соціально-потестарній); 4). по-
треби ефективності воєнних дій викликали укрупнення етносоціальних спільностей, що вело до ви-
корінення залишків родової організації (етнокультурній); 5). війна насильницьким чином перемі-
шувала населення, дроблення старих спільностей руйнувало кровноспоріднені зв’язки та формува-
ло зв’язки територіальні (демографічні); 6). успішні в війнах спільності стають більш агресивними, 
стимулюючи вцілілих сусідів до прискореного розвитку організаційно-управлінських функцій (ор-
ганізаційній), окрім того, збільшення густоти населення в певних районах збільшуючи виробничі 
можливості району, сприяло централізації влади та управління, що загалом обумовлювало складан-
ня та розвиток держав [5,212-215]. 

Головними джерелами війни є антагонізми між соціальними суб’єктами (державами, народа-
ми, класами, впливовими політичними групами, урядом держави і її керівником). Безпосередньою 
натхненницею війни є політика, тому що війна визначається її продовженням. Окрім того, політика 
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визначає цілі і соціальний характер війни. Але війна зворотним чином діє на політику, уповільню-
ючи або прискорюючи плин суспільно-політичних процесів. На другому місці джерел війни стоїть 
економіка, від якої війна вимагає корінної перебудови, мобілізації всіх її можливостей для потреб 
збройних сил [1].  

Сучасність дещо зміщує акценти в домінуванні причин та характері сучасних війн, як бачить-
ся, їх ротація відбулася із руйнацією СРСР – держави, що представляла соціалістичний табір у по-
ляризації світових процесів. Із зникненням СРСР політичний чинник втрачає своє значення. Домі-
нуючим стає економічний фактор, це відбулося зокрема тому, що країни блоку НАТО, які вийшли 
переможницями із «холодної війни», так і не перевели свою економіку на «мирні рейки». Таким 
чином, економіка розвинутих країн все ще працює на війну. Та втративши могутнього ворога в осо-
бі СРСР, блок НАТО постав перед проблемою доцільності свого існування. Дестабілізація системи 
протистояння запустила внутрішні відцентрові процеси у самому блоку НАТО. Загострюється бо-
ротьба держав-союзників за домінування у світі, інакше кажучи, за підступи до сировинних ресур-
сів, які зубожіють через перенаселення, забруднення систем життєзабезпечення та ін.  

Для протидії дестабілізації економіки через надвиробництво терміново запущені програми 
«пошуку ворога». Як показують локальні сутички (югославська, іракська та ін. війни), «тимчасо-
вий» ворог проблеми існування блоку не вирішує. Потрібен «довгостроковий», разом з тим, про-
грамований ворог. Періодичні спроби роздмухування ісламського фундаменталізму, тероризму на-
гадують саме діяльність з творення ворога за власним сценарієм. 

Як що раніше актуальною була загроза війни між військовими блоками, то зараз назріває не-
безпека війни між Християнським Заходом та Ісламським Сходом [12,401]. Разом із тим, сучасна 
соціальна реальність є глобалізованою, коли більшість культур увійшли в безпосереднє спілкування 
на особистісному рівні, і певні труднощі має нав’язування войовничих ідеологем з державного чи 
міждержавного рівнів. Але ж головним знаряддям війни є армія, яка підпорядкована державі і ви-
конує її волю, тому стають можливими військові акції як то, «інтернаціональна допомога» (війна 
СРСР у Афганістані) чи «насадження демократії» (іракська війна США), країнам, яким, за розмис-
лом сторонніх державних діячів цього бракує. 

Не зважаючи на спроби ініціювати міжрелігійне протистояння, релігія є могутнім засобом 
протидії військовим конфліктам. В.Воловиком проаналізовано кілька десятків поширених визна-
чень поняття «релігія», які, віддзеркалюючи різні аспекти феномена, із різною повнотою висвітлю-
ють сутність та зміст цього явища. Розглянута ним у соціально-філософському сенсі «релігія» ви-
світлюється як соціально організована та організуюча частина культури, результат діяльності люд-
ських спільнот, що засновується та розвивається на базі специфічної віри в існування не тільки реа-
льного, земного світу, що сприймається органами чуття, але й понад природного пристанища ви-
щих сил, гідних поклоніння [2,53]. Таке визначення імпонує можливістю розгляду релігії як части-
ни культури, результату людської діяльності, що вбачаючи поліморфність явища, перебуває в роз-
витку. Як соціальне явище релігія детермінована цілком земними, людськими потребами, виконує 
конкретні соціальні функції: світоглядну, як вираження певних засад світобачення, світорозуміння 
та світосприйняття; компенсаторну, що знімає стан безнадії людини перед лицем життєвих випро-
бувань, дає надію на подолання усіх негараздів; комунікативно-інтегруючу, що створює умови 
складання духовно-референтних груп для людського спілкування; нормативну, що надає усталені 
правила поводження у різних життєвих ситуаціях; пояснювально-пізнавальну, що обумовлює уяв-
лення про світобудову, місце людини у світі, представлені в ракурсі певних віровчень.  

Будучи певним чином антагоністом війни, релігія виступає смислоутворюючою засадою сус-
пільного життя для значної частини сучасного населення. Аналізуючи умови життя у суспільстві, 
що пройшло шлях від релігії як домінуючого світогляду (Середньовіччя) через намагання зовсім 
викреслити релігію з людської картини миру (позитивізм) до толерантного та компліментарного 
співіснування релігії і інших форм світогляду у постмодерновому світі, треба зважати на те, що у 
різні епохи акцент соціальних вподобань, щодо релігії, змінюється, відповідно змінам потреб суспі-
льства. На ранішньому історичному етапі до доби середньовіччя релігія виконувала світоглядну 
функцію, це обумовлювало її провідну роль у суспільному бутті. Із піднесенням науки, яка конку-
рувала з релігією, відбулося відторгнення на користь науки практично всіх життєспрямовуючих 
функцій. Дійшло навіть до відмови релігії права на існування, але подальший розвиток цивілізації 
не підтвердив зазіхань науки на вичерпну поліфункціональність. З поглибленням кризи сцієнтизму 
релігія поступово отримує своє місце в сучасному світі, повертаючи собі деякі функції. 
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Найважливішою релігійною сферою, яка протидіє моральній деградації сучасного світу, є но-
рмативна функція. Треба визнати, що історично не одна з соціальних інституцій не має такого до-
свіду в вихованні духовності широких людських мас, як релігія. У світі засилля інструменталізму 
[7,8-9], релігійні загальнолюдські норми виступають мірилом моральності.  

В сучасному індивідуалізованому світі ведучими засадами суспільності стають малі соціальні 
групи «сімейного типу» [3,358], що надають одинокій людині можливість реалізувати свої потреби 
у взаємній турботі, захисті та ін. Релігійний чинник, як основа формування соціальної групи, окрім 
засади соціальної ідентичності, реалізує потребу у соціально-духовній складовій людського життя, 
що робить релігію затребуваною у якості однієї з інтеграційно-комунікативних засад сучасної сус-
пільності.  

Сьогодні релігія все більше виступає «притулком», «місцем відпочинку» людині, що прагне 
передиху від «тиску цивілізації», який виражається в дисонансі взаємин людини та світу: нестерпне 
зростання об’єму інформації, агресивний стиль її подання; скорочення чи відсутність простору осо-
бистого життя, в тому числі небажана досяжність людини завдяки безлічі комунікаційних мереж; 
екологічні небезпеки всіх рівнів. Якості «тихої гавані» роблять релігію рівноцінним чинником соці-
альної психокорекції та психотерапії. 

Ще одним масштабним полем сучасної релігійності є реалізація опікування, втішної соціаль-
ної функції. Релігія впродовж тисячоліть накопичила багатий, специфічний, незамінний досвід су-
проводження душі, що зазнала тяжкої втрати, тяжко хворої та вмираючої людини. 

Підводячи підсумки, у якості засади побутування в сучасному світі таких традиційних регу-
лятивів, як війна та релігія, зазначимо стан кризи, коли відбуваються значні зміни в системі соціалі-
зації та концептуалізації майбутнього. Криза вражає не тільки соціальні інститути, вона змінює ми-
слення, мотивацію, соціальну поведінку. Одним з проявів системною кризи є криза цінностей, мо-
ральності. Саме зниження рівню соціальної норматизації, що знецінює людське життя, є засадою 
посилення насилля, спрощуючи розв’язання війни, як екстремального, але ефективного засобу ви-
рішення соціальних проблем. З іншого боку, зростання насилля викликає посилення його діалекти-
чної противаги – релігії. 

Кожна епоха має свою специфіку, яка відбивається у казуальності її розвитку. Сучасна дер-
жавність все більше очікує від війни її інтеграційний, консолідуючий потенціал, за її рахунок пев-
ним чином вирішуючи чи відкладаючи вирішення актуальних соціальних завдань. Від релігії затре-
бується її нормативно-моральна сторона як протидія безконтрольності соціального використання 
війни, у внутрішньо-суспільному спектрі релігія виступає протилежністю «машинному» мисленню 
[11,50-51], яке провокує найважливіший дефіцит сучасного суспільства – дефіцит практичної мора-
льності. Проте заповнення того дефіциту можливе не тільки засобами релігії, а й філософії, мистец-
тва, освіти, якість та напрям розвитку яких є проблематикою подальших досліджень.  
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SUMMARY 

The article is devoted the socially philosophical analysis of principles and features of functionality in 
the modern western world of such regulators of traditional society as war and religion. Marked, the decline 
of level of morality cheapens human life which causes strengthening violence, simplifying the decision of 
war, as an extreme, but effective mean of working out social problems. From other side, growth violence 
causes strengthening of his dialectical counterbalance – religions. 
 

В.А. ЗУБОВ 
  

АЛЬЯНС ЦИВИЛИЗАЦИЙ КАК ПЕРСПЕКТИВА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
 

Одной из актуальных проблем  современной социальной теории выступает проблема взаимо-
отношений различных цивилизаций. В центре внимания исследователей были вопросы «столкнове-
ния цивилизации» [2; 8], «диалога цивилизаций» [1;3;4;5;6;7;9]. Мы ставим целью в этой статье рас-
смотреть проблему «альянса цивилизаций». 

Основные идеи теории  "столкновение цивилизаций" С. П. Хантингтона [8], (умершего 28 де-
кабря  2008 года), сводятся к следующему:  

-  существуют наряду с западной (= атлантистской) цивилизацией, включающей в себя Се-
верную Америку и Западную Европу, еще семь потенциальных цивилизаций: 1) славяно-
православная, 2) конфуцианская (китайская), 3) японская, 4) исламская, 5) индуистская, 6) латино-
американская; 7) африканская; 

-  в основе их взаимоотношений формула: "The West and The Rest" ("Запад и Все Остальные"); 
-  западная цивилизация (атлантисты) должна всемерно укреплять свои стратегические пози-

ции, готовиться к противостоянию, сдерживать антиатлантические тенденции в других геополити-
ческих образованиях, не допускать их соединения в опасный для Запада континентальный альянс. 

С.П. Хантингтон дает такие рекомендации: – Западу следует обеспечивать более тесное со-
трудничество и единение в рамках собственной цивилизации, особенно между ее европейской и 
североамериканской частями; –  интегрировать в Западную цивилизацию те общества в Восточной 
Европе и Латинской Америке, чьи культуры близки к западной; обеспечить более тесные взаимоот-
ношения с Японией и Россией; – предотвратить перерастание локальных конфликтов между циви-
лизациями в глобальные войны; – ограничить военную экспансию конфуцианских и исламских го-
сударств; – приостановить свертывание западной военной мощи и обеспечить военное превосход-
ство на Дальнем Востоке и в Юго-Западной Азии; – использовать трудности и конфликты во взаи-
моотношениях исламских и конфуцианских стран;  

–  поддерживать группы, ориентирующиеся на западные ценности и интересы в других циви-
лизациях;  – усилить международные институты, отражающие западные интересы и ценности и 
узаконивающие их, и обеспечить вовлечение незападных государств в эти институты [8].   

С.П.Хантингтон утверждал, что западная идеология либерал-демократии, рынок и т.д. стали 
безальтернативными лишь временно, так как у незападных народов всегда будут проступать циви-
лизационные и геополитические особенности, аналог "географического индивидуума".  Действи-
тельно, 21 век  сделал вновь актуальными в различных цивилизациях более глубокие культурные 
пласты, которые  были освобождены от поверхностных идеологических клише. Этот  фактор ука-
зывает на действенность принципов классической школы геополитики, восходящей к "органицист-
ской" философии, для которой изначально было свойственно рассматривать социальные структуры 
и государства не как механические или чисто идеологические образования, но как "формы жизни". 
Самые значительные конфликты развернутся по линии разлома между цивилизациями. Различия 
между цивилизациями, по мнению С.П. Хантингтона, наиболее существенны, цивилизации несхо-
жи по своей истории, языку, культуре, традиции и, самое главное, религии; во-вторых, мир стано-
вится все более тесным, усиливается взаимодействие между цивилизациями, что ведет к росту ци-
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вилизованного самосознания; в-третьих, процессы экономической модернизации и социальных из-
менений ослабляют традиционную идентификацию людей с местом жительства, ослабевает и роль 
нации-государства как источника идентификации; поэтому возрастает значимость религии, нередко 
в форме фундаменталистских движений (ислам, западное христианство, иудаизм, буддизм, инду-
изм); в-четвертых, рост цивилизационного самосознания обусловлен двойственной ролью Запада: 
он находится на вершине своего могущества, что влечет за собой возврат незападных цивилизаций 
к собственным корням (речь идет об идее "возврата в Азию" Японии, "индуизации" Индии, "реис-
ламизации" Ближнего Востока и пр.); в-пятых, культурные особенности и различия более стабиль-
ны и фундаментальны, чем политические и экономические, поэтому гораздо сложнее их разрешить 
или свести к компромиссу; в-шестых, усиливается экономический регионализм, который успешен, 
если он коренится в общности цивилизаций. В качестве наиболее вероятных противников Запада  
С.П.Хантингтон указывает Китай и исламские государства (Иран, Ирак, Ливия и т.д.), он не видит 
главную угрозу в геополитическом возрождении России-Евразии, Он исходит из того, что ориента-
ция стран "береговых зон", rimland – периферия (а "конфуцианская" и исламская цивилизации гео-
политически принадлежат преимущественно именно к rimland) важнее, чем позиция heartland'а         
(центр).  Следовательно, говорить о "Едином Мире" преждевременно, и планетарный дуализм та-
лассократии (цивилизация Моря)  и теллурократии (цивилизация  Суши) остается главной геополи-
тической схемой и для XXI века [8].  

Концепция диалога цивилизаций – это необходимый ответ на утверждения о неизбежном 
столкновении цивилизаций. И как таковой, он обеспечивает благоприятный контекст для развития 
сотрудничества цивилизаций в противовес конфликту.  

Диалог  цивилизаций основан  на  таких  принципах: 
–  объединение усилий мировой общественности для защиты духовных и культурных ценно-

стей человечества, организация пространства конструктивного диалога крупнейших цивилизаций 
современного мира; 

– развитие и распространение культуры диалога, привнесение духа сотрудничества и пони-
мания в повседневную жизнь людей;  

– создание эффективных и демократических инструментов разрешения глобальных проблем 
и осуществления эволюционных перемен в структуре современного общества; 

– совместное самоопределение представителей мировых конфессий относительно глобальных 
вызовов сегодняшнего дня – экстремизма и терроризма, представляющих собой оборотную сторону 
процесса глобализации;  

– культурное и экономическое взаимообогащение разных стран при поддержке развития на-
циональных традиций и обычаев; 

– создания материально-технических условий для расширения торговли и формирования об-
щего экономического пространства. Помимо этого такие инфраструктурные проекты позволяют 
объединить регионы с разным уровнем экономического развития и расширить возможности про-
мышленного развития отсталых территорий, облегчить их вхождение в глобальный рынок; 

–  достижение согласия как состояния непротиворечивого сосуществования иного,  сочетание 
либеральных норм и гуманитарных ценностей.  

Концепт «альянс цивилизаций» был порожден необходимостью преодоления разрыва и рас-
тущего недоверия между цивилизациями, культурами и обществами, в первую очередь между За-
падом и Востоком, и, в частности, исламским миром, а также налаживание взаимопонимания меж-
ду ними. В 2005 году  под  покровительством ООН был создан «Альянс цивилизаций», учредите-
лями которого стали Испания и Турция. Авторство идеи создания «Альянса цивилизаций» принад-
лежит Испании, которая еще в средние века продемонстрировала блестящие образцы симбиоза 
арабской и европейской культур. В истории так называемой «мусульманской Испании» были и тра-
гические моменты, но было и сотрудничество, и взаимодействие культур, позитивное, как нигде.  
Причины же, побудившие поддержать инициативу Турции, вполне очевидны. Она стремится стать 
частью Европы, быть в европейском сообществе. Так что ей выгодно представить себя «просве-
щенной» мусульманской страной – умеренной, толерантной, стремящейся быть равноправным 
партнером в сотрудничестве с Западом. Такая необходимость достаточно очевидна в первую оче-
редь для самого Запада. В Европе, Северной и Южной Америке сейчас проживают около 50 млн. 
мусульман. Отношения этой мощной общины, растущей главным образом за счет мигрантов из 
Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки, и тем обществом, где она живет, оставаясь рели-
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гиозным и национальным меньшинством, часто становятся конфликтными. В первую очередь эта 
проблема затронула Францию, Великобританию, Испанию, Германию и скандинавские страны. Для 
европейцев вопрос о том, как улучшить отношения между этими двумя «мирами» – западным (хри-
стианским) и мусульманским, существующими бок о бок на одной и той же территории, – превра-
щается в актуальную проблему обеспечения безопасности и развития социума. Проблемой является 
процесс инкорпорирования в западные общества Европы мусульманского населения. Не ясен и 
путь развития исламских сообществ внутри европейских государств. То ли речь должна идти об их 
ассимиляции и полной интеграции, то ли, наоборот, о том, что они будут иметь все больше воз-
можностей для самовыражения, развития собственной исламской идентичности. 

Идея «Альянса цивилизаций» как раз и должна служить тем мостом, который будет способен 
с помощью политических действий на уровне правительств и гражданских обществ, в сфере поли-
тики, экономики, культуры построить новые взаимоотношения между цивилизациями. 
Альянс цивилизаций должен помочь уменьшить враждебность и содействовать достижению гармо-
ничных отношений между государствами и культурами в мире. Никогда ранее не ощущалась так 
остро необходимость наведения мостов между сообществами, содействия диалогу и пониманию и 
формированию коллективной политической воли в целях устранения существующих в мире дис-
пропорций. «Альянс» должен «преодолеть нарастание разделений между сообществами путем ут-
верждения принципа взаимного уважения между людьми, принадлежащими к различным культу-
рам и религиозным традициям, и путем содействия мобилизации на согласованные действия в этом 
направлении. Эти усилия отражают волю огромного большинства народов к отказу от экстремизма 
в любом обществе и поддержке уважения религиозного и культурного разнообразия. Любой альянс 
цивилизаций должен по своему характеру строиться на многополюсной перспективе. «Альянс» 
предполагает открытый, свободный взаимообмен культурными достижениями, сохранение религи-
озной и национальной самобытности. Ясно, что  росту экстремистских настроений и межцивилиза-
ционных конфликтов способствует нищета, ведущая к отчаянию, ощущению несправедливости и 
отчуждению, наложенная на недовольство политического характера. Подавление ненасильственной 
политической оппозиции и медленный ход реформ в некоторых странах является одним из сущест-
венных катализаторов экстремистских настроений, в связи с чем правящие элиты в этих странах 
должны разрешить полное участие мирных политических группировок, как религиозных, так и 
светских, в политическом процессе. Экстремизм выступает за радикальные меры ради достижения 
политических целей. По своей природе он не религиозен и также присутствует в секулярных дви-
жениях. Говоря о «фундаментализме», следует  отметить, что, во-первых, движения, стремящиеся 
вернуться к истокам религиозной традиции и буквальному соблюдению основополагающих текстов 
и принципов, присущи большинству верований, а во-вторых, по природе своей не насильственны. 
Общим для них является глубокое разочарование и страх перед светской действительностью, кото-
рая воспринимается как экспансионистская, аморальная и лишенная глубокого смысла. Принципом 
концепции «альянс цивилизаций» является  полное уважение и последовательное применение еди-
ных стандартов в области прав человека, включая свободу совести, свободу выражения своего мне-
ния и защиту от бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения. В соответствии с 
этими же стандартами, а также с учетом норм международного права, международного гуманитар-
ного права необходимо осуществлять управление миграцией. «Альянс цивилизаций» может быть в 
полной мере реализован только в международном формате при обязательстве всех стран предпри-
нимать усилия для достижения целей развития, сформулированных в Декларации тысячелетия.  
Следует подчеркнуть необходимость обеспечения защиты от посягательств мест отправления куль-
та, поскольку их осквернение или угроза такового может нанести тяжелый урон отношениям между 
общинами и повысить риск возникновения повсеместного насилия. Лидеры государств, религиоз-
ные деятели и те, кто формирует общественное мнение, должны, с учетом своего влияния и автори-
тета, избегать резких или провокационных высказываний об убеждениях или священных символах 
другого народа. Для практической реализации принципов «альянса цивилизаций»  важная роль 
принадлежит средствам массовой информации, образованию молодежи, миграционной политике 
стран. То, что происходило в мире после публикации  в СМИ карикатур на пророка Мухаммеда, 
можно назвать проявлением конфликта цивилизаций. Необходимо обеспечивать сбалансирован-
ность и целостность в подходе к национальной истории, а также в подаче знаний о других культу-
рах, религиях и регионах. 
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Отметим, что в настоящее время на мировой арене происходят крупнейшие сдвиги. Намети-
лись признаки  упадка существующей мировой конфигурации и кризиса главного на настоящий 
момент "силового полюса" – Соединенных Штатов, которые постепенно утрачивают лидерство в 
мировых процессах. США, ставшие в результате геополитических изменений конца ХХ века един-
ственной сверхдержавой, справиться со своей новой ролью монопольной силы, ведущей мировой 
державы, не смогли. На смену "старым" центрам силы постепенно, но все более уверенно приходят 
другие – Евросоюз,  Россия, Китай, Индия, а также мусульманские страны. Процесс перераспреде-
ления сил на земном шаре, затрагивая  межцивилизационные процессы, будет носить достаточно 
болезненный характер. Сегодня задача недопущения раскола мира по религиозно-
цивилизационному принципу становится одной из наиболее актуальных. 

Формирование глобального социума и проблемы сохранения национально-культурной само-
бытности и духовной идентичности  различных цивилизаций предполагают поиск всего того, что 
подразумевается под словом «общее» – общие для большинства стран Востока и Запада законы 
общественной жизни, правила поведения, мировоззрение, перспективы взаимоотношений. Во-
вторых, разработку новых принципов взаимодействия для быстрейшего преодоления эскалации 
напряженности и конфликтов во всем мире и начало широкого общественного движения альянса 
цивилизаций на этих принципах. 
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SUMMARY 
This article is devoted to analyze of the problem of Alliance of Civilizations as the Prospect of 

Mankind.  
Р.А. СІТАРЧУК  

 

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ ТА АДВЕНТИСТІВ  
ЗА ЧАСІВ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ 

 

З набуттям Російською православною церквою (РПЦ) статусу офіційної церкви російського 
царату, що вкоренилося у свідомість і побут людей та ще й всебічно підтримувалося державою, 
стало, зрозуміло, що конфлікт із новими претендентами на релігійний простір буде неминучим. Так 
і сталося на початку ХХ століття, коли на тлі існування РПЦ у Російській імперії сформував свою 
організацію адвентизм сьомого дня. У зв’язку з цим, метою нашої публікації є вивчення взаємовід-
носин православної церкви та конфесії адвентистів в українських землях у складі Російської імперії 
в контексті загального пізнього протестантського руху. Хронологія дослідження охоплює період з 
1905 року, часу отримання релігійних свобод, і до 1917 року, коли самодержавство припинило своє 
існування. 

Із вітчизняних істориків дослідженням окремих аспектів взаємовідносин церкви і протестан-
тів у зазначений період займалися кілька авторів. Назвемо, перш за все, колективну працю під реда-
кцією С. Головащенка [2], яка присвячена євангельсько-баптистському рухові, проте окремі її до-
кументи можуть застосовуватися й щодо адвентистів. Пояснення багатьом вчинкам РПЦ щодо «се-
ктантства» знаходимо у праці Г. Надтоки [5]. Заходи православної церкви щодо адвентистів та реш-
ти протестантів знайшли своє відображення і в документах Центрального державного історичного 
архіву України, Державного архіву в Автономній республіці Крим, обласних державних архівів та 
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Архіву Євро-Азійського відділення Генеральної Конференції Церкви Адвентистів Сьомого Дня (м. 
Москви) [7 – 16]. 

У 1905 році під тиском громадськості та в умовах революційної ситуації імператор змушений 
був оголосити свободу віросповідань для визнаних у державі протестантських та інших релігійних 
організацій. Однак і після 1905 року, коли законодавство в релігійних питаннях було значно лібера-
лізоване, духовенство не залишало спроб використати потенціал влади в боротьбі з євангелістами.  

Того ж року скликалися місцеві місіонерські з’їзди. Зокрема, у травні 1905 року відбулося зі-
брання духовенства в Богуславі Канівського повіту Київської губернії. Були присутні православні 
місіонери С. Потєхін, М. Бєлогорський, уповноважений від місцевого місіонерського комітету свя-
щеник І. Троїцький. Усього зібралося близько 60 сільських пастирів. Після доповіді з’ясувалося, що 
число сектантів в єпархії поступово зростало. Причинами цього явища були названі недостатньо 
високий релігійно-моральний рівень православних, наслідком якого є схильність до п’янства та ін-
ших вад; незадовільне намагання православних до вивчення й розуміння Слова Божого; слабка 
освіченість пастирів; непевні церковні співи; конфліктне життя священиків, які нерідко ворогують з 
парафіянами [4, 760 – 763]. Зазначимо, що прозвучали переважно ті причини, які й раніше не до-
зволяли православній церкві успішно конкурувати зі своїми опонентами — євангелістами. 

Інформація про законодавче визнання адвентистів у державі надійшла до Департаменту духо-
вних справ іноземних сповідань від Урядового Сенату. У зв’язку з цим перший направив 6 листо-
пада 1906 року Євангельсько-лютеранській генеральній консисторії (в підпорядкування якої входи-
ли адвентисти, оскільки, на думку Св. Синоду, були вихідцями з однойменної церкви) циркуляр, в 
якому вказувалося, що «на секту адвентистів поширюються всі правила, встановлені для баптистів, 
з покладенням на громадянську владу ведення метричних записів про них» [15, 54 – 55]. Євангель-
сько-лютеранській генеральній консисторії було запропоновано відповідними пасторами зробити 
розпорядження про передачу всіх наявних у парафіяльних книгах відомостей про адвентистів най-
ближчим установам, на які покладено метрична частина баптистів.  

Однак виконувати указ про законодавче закріплення прав адвентистів, офіційна церква не по-
спішала. На наш погляд, про це красномовно свідчить заборона у грудні 1907 року канцелярією 
Св. Синоду надавати дозволи на проведення в С.-Петербурзі зібрань адвентистів. Не оприлюдне-
ною причиною було бажання «огородити населення від розповсюдження неправильних учень і 
тлумачень релігійного характеру», зокрема були заборонені бесіди відставного полковника Ф. Ван-
Бейнінгена «Про друге пришестя Христа». Проте у травні 1908 року Міністерство внутрішніх 
справ, спираючись на законодавство, дозволило відновити ці бесіди «у зв’язку з тим, що Бейнінген, 
як адвентист, не належить до секти, яка відокремилася від православ’я». Крім того, були дозволені 
облаштування в Петербурзі молитовних зібрань євангельському товариству адвентистів, уповнова-
женим яких був В. Долгополов [15, 83]. 

Утім, Св. Синод відмовився виконувати рішення міністра внутрішніх справ, покликуючись на 
те, що «облаштування прилюдних лекцій і читань, які стосуються релігії, визнано недопустимим 
без попереднього узгодження місцевої громадянської влади з духовною», а також у зв’язку з тим, 
що він вважає небажаним дозволяти в Петербурзі зібрання сектантів. Крім того, Св. Синод додав, 
що він «уважає себе покликаним турбуватися про огородження православного населення від усіля-
ких лжевчень, незалежно від того, відійшли вони від православ’я чи ні (тобто були протестантсь-
кими. — Р.С.)» [15, 84]. Як бачимо, для Св. Синоду уряд не був авторитетом, і він дозволяв собі іг-
норувати розпорядження останнього, що зайвий раз підтверджує винятковість становища керуючо-
го офіційною церквою органу. 

5 листопада 1908 року Духовна консисторія РПЦ видала постанову, згідно з якою перевіряла-
ся література, листування та інше, що надходило до протестантів. Зокрема було переглянуто особи-
сту кореспонденцію одного з лідерів адвентистів, жителя села Верхняки Уманського повіту Київсь-
кої губернії Ю. Скоробрещука. Його притягли до відповідальності за те, що він начебто не мав до-
зволу на вилучену в нього літературу. Ось вам і проголошені свободи [7, 5]. 

Після чергового Всеросійського місіонерського форуму в 1909 році відбулися з’їзди в єпархі-
ях. Наведемо приклад такого зібрання в Херсонській губернії в місті Одесі. На ньому вивчалося ві-
ровчення «нового і тому малодослідженого віровчення» — адвентизму. Таким чином, навіть для 
найбільш обізнаної частини православного духовенства ще й у 1909 році адвентизм був невідомою 
течією, що ж тоді було говорити про простих священиків та представників місцевої адміністрації, 
які в питаннях інших віросповідань були або взагалі необізнані, або обізнані слабо.  
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Серед інших постанов Одеського місіонерського з’їзду виділимо ті, які стосувалися адвентис-
тів. Зокрема наголошувалося на майбутньому зібранні останніх в Одесі в жовтні цього року. У 
зв’язку з тим, що адвентисти «без сумніву, будуть вживати заходи, щоб навернути у свою віру пра-
вославних, вирішено було посилити проповідницьку діяльність у місті на весь час сектантського 
з’їзду». З цією ж метою у всіх парафіяльних церквах, особливо центральних (собор, Успенська і 
Покровська церкви), священики зобов’язані «виголошувати проповіді і збирати народ на бесіди, в 
яких повинні вказувати на вчення адвентистів та викривати його». Крім того, православний з’їзд 
рекомендував посилену роздачу по церквам і аудиторіям протиадвентистських брошур, складених 
єпархіальним місіонером М. Кальневим, а також визнано бажаним використовувати сили місцевого 
гуртка ревнителів православ’я [1, 5]. 

До речі, Михайло Кальнєв, був херсонським пастирем і мав академічну освіту, присвятив мі-
сіонерській діяльності 25 років, створив власну школу, мав своїх учнів у багатьох єпархіях. Він був 
удостоєний наукового визнання Київської духовної академії і його праця про боротьбу із сектантст-
вом була настільною книгою для місіонерів. Відомими організаторами антисектантської місії також 
стали кандидат богослов’я київський протоієрей Сава Потєхін, учений богослов з Одещини Іван 
Айвазов [5, 135] та інші. 

Місіонери запропонували духовенству свої послуги, вирішивши провести низку бесід в особ-
ливо нужденних у проповіді (тобто «вражених сектантством») пунктах міста. До таких районів 
Одеси, наприклад, віднесли Маразлієвський, Хрестовоздвиженський, Слободка-Романівський. 
Предметом бесіди була відміна святкування суботи, безсмертність душі та інше, тобто все, що за-
перечувало б учення адвентистів [1, 5]. 

Оскільки бракувало літератури антисектантського спрямування, а та, яка була на той час, бу-
ла складною для сприйняття більшістю простих священиків, то організовувалися двотижневі курси 
для роз’яснення питань, пов’язаних із «сектантством». Зокрема відомо, що вони діяли в Таврійській 
єпархії. 

Про схожі з херсонськими проблемами в боротьбі з євангелістами розповідали православні 
місіонери й з інших регіонів. Так, архімандрит Гурій із Кишеньків Київської губернії, де діяла одна 
з найбільших на той час громада адвентистів, повідомив, що в єпархії майже в кожному селі є 2 – 3 
прихильники православ’я, але «збираються вони нерегулярно, що перешкоджає правильній органі-
зації справи». У зв’язку з цим Херсонський місіонерський з’їзд ухвалив рішення про організацію 
гуртків прихильників православ’я в усіх сільських парафіях, і щоб священики, озброївшись брошу-
рою М. Кальнєва, були їхніми керівниками [1, 7]. 

Проте головні сили місіонерів, як свідчить Г. Надтока, були розколоті. Одні з них не вбачали 
в сектантстві небезпеки для християнської віри. Наприклад, М. Боголюбський визнавав, що гоніння 
на єретиків, сектантів та розкольників у всі часи і в усіх християнських народів були великим істо-
ричним гріхом [5, 135, 141]. Інші, що складали переважну більшість священиків, запевняли владу у 
марноті духовно-морального впливу на сектантів, вказуючи на репресії як на єдиноможливий шлях 
перемоги над іновірцями.  

Очевидно, під впливом одеського з’їзду, а можливо, виконуючи делегатську функцію, насту-
пного року вже згадуваний православний місіонер Херсонської єпархії М. Кальнєв звернувся до 
центральної влади з такими словами: «Не в міру ліберальна преса і багато членів Державної Думи, 
не знаючи нашого сектантства, готові надати йому не тільки свободу віри, але й пропаганди. Проте 
це було б найбільшою політичною помилкою, якби уряд це допустив, він сам би відчинив двері в 
наш мирний, богобоязний і вірнопідданий православний російський народ усіляким шкідливим 
ученням у вигляді безбожжя, аморальності, космополітизму, соціалізму й анархізму, небезпечних 
не лише для церкви, але й для держави» [9, 56]. 

Ми вже свідчили про те, що уряд, як правило, йшов назустріч побажанням представників 
РПЦ, не винятком був, очевидно, й наведений виступ, який став складовою тих «рекомендацій», що 
в 1910 році призвели до негативних змін у законодавстві щодо «сектантства». 

У наступні роки православна церква продовжувала відкривати парафіяльні братства. Зокрема 
в Чернігівській губернії в 1911 році було засновано єпархіальне братство Св. Михайла, яке взяло 
зобов’язання задовольнити духовні потреби православних віруючих. Крім того, влаштовувалися 
релігійно-молитовні читання. Парафіяльні священики збирали в 1912 році пожертвування для по-
треб голодуючих східних губерній [3, 68]. 
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У Чернігівській губернії на той час діяли один єпархіальний і чотири повітових місіонери, які 
лише впродовж 1913 року відвідали майже всі сектантські населені пункти і провели більше 1000 
публічних бесід з віруючими та розповсюдили місіонерської літератури на суму близько 
200 крб. [3, 69] Слід зазначити, що ця робота православних священиків у цій губернії була най-
більш плідною, оскільки, на нашу думку, це був один із важливих факторів, який вплинув на незна-
чне розповсюдження протестантів у цьому регіоні, а організація адвентистів узагалі була відсут-
ньою.  

Не припинялася антисектантська діяльність і в роки війни. Так у 1914 році в Полтаві були 
відкриті пастирські місіонерські курси. Планувалося провести близько 40 лекцій про боротьбу з 
сектантством [6, 47 – 49]. 

У Катеринославській єпархіальній місії в 1915 році ці обов’язки були покладені на шістьох із 
восьми окружних місіонерів. Так, Маріупольський регіон курирував кандидат богослов’я 
В. Зеленцов, Ростовський — кандидат богословських наук А. Колтипін, Бахмутський — кандидат 
богословських наук В. Феодосьєв, Павлоградський — кандидат богослов’я С. Разногорський, Кате-
ринославський — священик, студент семінарії Н. Лазаревський, Олександрівський — студент семі-
нарії А. Красовський. Усі вони отримували за свою працю по 2100 крб. Крім того, за кожні п’ять 
років роботи їм надавалася надбавка в сумі 300 крб. Діяльність місіонерів регламентувалася «Пра-
вилами про облаштування внутрішньої місії». Справою місії займалися й «благочинні пастирсько-
місіонерські братства», гуртки пастирів і гуртки прихильників православ’я. Загальна кількість їх у 
єпархії становила 45, із яких частина не проявляла жодної активності і «була тільки на папері» [16, 
106]. 

Останній факт свідчив про умовність проведення антипротестантських заходів частиною пра-
вославного священства. Показовим є хоча б з’їзд Київської єпархії, найбільш «враженої» адвентис-
тами та іншими євангелістами. На форум прибуло близько 100 осіб. Під час засідання з’ясувалося, 
що не всі благочинні місіонери вважають для себе необхідним бувати на місіонерських з’їздах. На-
приклад, єпархіальний місіонер ієромонах Пилип пояснював це тим, що багато благочинних місіо-
нерів обиралися на ці посади проти їх волі, начебто в покарання за те, що не з’являються на ці зі-
брання, а деякі взагалі не знають, що вони є місіонерами. У зв’язку з цим ієромонах пропонував 
скласти спеціальну інструкцію, яка б визначала коло обов’язків для православних місіонерів. За-
уважимо, що про створення спеціального припису щодо місіонерської роботи йшлося не на початку 
століття, а в 1913 році, коли «супротивник» РПЦ — «сектантство» — був відомий уже багато ро-
ків [2, 182]. 

Ми розглянули політику Російської православної церкви щодо адвентистів у контексті зага-
льного євангельського руху, у той же час, усебічне розкриття їх взаємовідносин потребує й 
з’ясування ставлення адвентистів та решти євангелістів до офіційної церкви. Спробуємо дослідити 
й це питання. Перші прояви «сектантського» невдоволення виявилися вже наприкінці ХІХ століття 
й були, як правило, захисною реакцією на дії антагоністично налаштованого місцевого православ-
ного населення і також головного ідеологічного супротивника — православної церкви. У відповідь 
на антипротестантську пропаганду, а інколи й провокації з боку останньої «сектанти» відповідали 
адекватно, наскільки їм дозволяла це зробити їх чисельність та невтручання місцевої влади. Так, у 
селі Павлівці Сумського повіту штундисти, за словами місцевого священика, увірвалися в розташо-
вану на окраїні церкву-школу, розбивши вікна й двері, осквернили святиню, зруйнували вівтар, ро-
зірвали Євангеліє, позривали ікони. Після цього рушили до місцевого храму, у якому закінчувалася 
обідня. Місцевий становий пристав намагався зупинити натовп, однак був збитий з ніг і побитий. 
Православні парафіяни, які стали свідками цього випадку, нашвидкуруч озброїлися кілками й, зу-
стрівши сектантів, побили і розігнали їх, при цьому завдавши їм серйозних ушкоджень, після яких 
один штундист помер. Урядник заарештував близько 50 учасників нападу [14, 16]. У цьому повід-
омленні не зазначалася причина масового виступу штундистів, і хто був ініціатором протистояння. 
Утім, як би не було, у результаті постраждали саме штундисти.  

Ілюстрацією того, що виступи євангелістів могли бути спровоковані якимись діями щодо них 
з боку влади, може слугувати спроба обмеження наділення землею одеських адвентистів. Так, у 
1907 році місцеве селянське товариство під час переділу громадської землі зменшило наділи адвен-
тистів на 1 – 2 десятини, проте це рішення було оскаржене в мирового посередника й останній його 
відмінив [13, 1, 7]. Цілком можливо, що законність не завжди була на боці «сектантства». 
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Конфлікти між його представниками та православною місією виникали й через заборону 
євангелістам ховати своїх померлих на загальних цвинтарях поряд з їхніми родичами, при цьому 
іншого місця на цвинтарі не виділялося. Навіть Православна духовна консисторія зазначала, що в 
жодній парафії немає відведеного для сектантства кладовища, тільки в деяких місцевостях є неве-
личкі шматки при них, відведені для поховання сектантів [8, 6]. 

Нерідко застосування заходів щодо «сектантів» викликала їхня місіонерська діяльність, яка 
трактувалася представниками влади та офіційної церкви переважно упереджено. Наприклад, части-
на губернаторів стверджувала, що «намагаючись примножити кількість своєї секти, штундисти по-
ширювали серед православного населення сумніви щодо чистоти нашої віри та істинності право-
славної церкви, виставляли нібито переваги свого лжевчення — нескладність, зручну обрядовість і 
громадські порядки, висміювали православні звичаї, вихваляючи при цьому німецький устрій та 
віру, як єдині умови народного благополуччя» [11, 21]. 

Критика протестантів з боку влади та православних священиків особливо зростала в дні акти-
вної місіонерської діяльності — євангелізації населення. Про це свідчить, наприклад, донесення 
канівського священика в Київську духовну консисторію: «У повіті в деяких парафіях помітне силь-
не хвилювання населення. Войовничий дух сектантства проти православ’я не втихає. Особливо таке 
бродіння помітне тоді, коли в парафії, вражені сектантством, приїжджають керівники з інших міст 
(тобто проповідники)» [8, 6]. 

Варто констатувати й те, що частина представників протестантських конфесій інколи вислов-
лювалася вкрай радикально й образливо на адресу православної церкви. Такі дії спровокували не-
дружелюбність, а потім і ворожнечу між сектантами і православними.  

З негативною характеристикою офіційної церкви виступав на зібраннях, наприклад, пресвітер 
бессарабських адвентистів Я. Мур’ян, який називав церкву «скопищем, ікони — ідолами, хоругви 
— негодними ганчірками» [12, 160]. Євангельські християни села Нижиловичів Радомишльського 
повіту М. Поливач, І. Захарченко та інші під час хресного ходу на водохрещу «демонстративно вві-
рвалися в шапках у круг хоругвоносців, що викликало адекватну реакцію двохтисячного натовпу, 
який брав участь у хресній ході». Згодом усе той же І. Захарченко з метою знущання над правосла-
вними обрядами вкинув у криницю, в якій освячувалася вода, дохлу кішку [10, 2]. 

У донесенні Департаменту духовних справ у Міністерство юстиції в 1912 році повідомлялося 
про «антиурядову діяльність» пресвітера однієї з двох громад одеських адвентистів К. Шамкова. 
Зокрема зазначалося, що наставник громади, крім викладення суті віровчення адвентистів, ганьбив і 
оскверняв Святих, ікони та уряд. Заперечуючи Священне Хрещення, К. Шамков говорив, що право-
славна церква хрестить не дітей, а «куски м’яса», тим самим здійснюючи насилля над дітьми. Святу 
церкву називав «блудницею», Причастя порівнював із золотою чашею, наповненою «мерзотою й 
нечистю», Святий Хрест, на якому був розіп’ятий Христос, іменував «ешафотом», «плахою», а лю-
дей, що його носили — «язичниками, які поначіпляли на себе бляхи і мідянки». Матір Божу пресві-
тер називав «блудницею», стверджуючи, що вона, крім Христа, мала ще й інших дітей. Щодо таїнс-
тва каяття говорив, що «грішні священики відпускати гріхи не можуть і що попи — не хто інші, як 
«агенти поліції, які випитують у сповідників їхні прогріхи, щоб потім передати їх у руки влади». 
Священиків називав «п’яницями, блудниками, злодіями, які, перш ніж відлучати від церкви інших, 
повинні самі себе відлучити. Государя проповідник порівнював з язичницькими правителями Не-
роном, Максиміліаном та іншими, говорячи, що адвентисти моляться не за його «заздравицю і бла-
годенствіє», а за те, щоб «Бог відкрив йому очі, щоб він увірував у їхнє віровчення», і що взагалі 
«зайве мати царя». Урядовців називав «хабарниками», «крадіями» тощо. Ця інформація отримала 
широкий розголос у пресі [15, 409 – 410]. 

Перелічені висловлювання керівника одеських адвентистів зайвий раз указують на той анта-
гонізм, який існував між ними та православними. За таких умов кожна з сторін відстоювала б свою 
правоту. Можна допустити, що з ідеологічних міркувань частина зі сказаного К. Шамковим тракту-
валася присутніми православними спостережниками в дещо перекрученому, спотвореному вигляді. 
Водночас загальне негативне спрямування висловлювань автора щодо православної церкви та її 
служителів важко заперечувати. Знаючи, які закиди робили в бік адвентистів їхні православні опо-
ненти, можна стверджувати про адекватну відповідь протестантів, хоча це не виправдовує їх. Оче-
видно, що кожен з них повинен був навчатися культурі дискусії та ідеологічної агітації, які на той 
час у суспільстві ще були надто низькими. У будь-якому випадку відповідальність за свої антиуря-
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дові та глузливі висловлювання (при цьому не мало значення, мали вони місце чи ні) несли перева-
жно представники протестантів і, як правило, їхні керівники.  

Водночас зазначимо, що проявів «сектантського» невдоволення зафіксовано в документах зо-
всім небагато, що, на наш погляд, свідчить про їх не масовий характер.  

Усе вищесказане спонукає до висновків. Поряд із відкритим або таємним обмеженням діяль-
ності євангельського руху державною владою він зазнавав переслідувань і з боку православної цер-
кви. Протисектантські зусилля РПЦ зумовлювалися кількома чинниками. По-перше, це було проти-
стояння «іновір’ю», що природно для єдиної панівної ортодоксальної церкви. По-друге, РПЦ як не-
офіційна складова державної влади захищала той політичний устрій, систему і традиції, які її фак-
тично створили й надали відповідний статус. З можливою втратою самодержавством свого звичай-
ного становища, до чого його, на думку православного духовенства, підштовхували й протестанти, 
автоматично б погіршувався статус і РПЦ. По-третє, православна церква, в усякому разі її верхівка, 
боролася й з новими ідеологічними формами існування суспільства, які пропагували й євангелісти. 
Таким чином, у діяльності церкви так дивовижно поєднувалися місіонерська релігій-
но-просвітницька діяльність і поліцейські методи.  

Кількість і частота заходів РПЦ, спрямованих проти адвентистів та євангелістів узагалі, були, 
як правило, прямо пропорційні темпам їх зростання. Проте ідеологічна боротьба з протестантами не 
мала особливих успіхів. Не зважаючи на значну мережу православних місіонерів, їх зусилля були 
малоефективними. Крім того, багатьом богословам бракувало глибоких знань про віровчення своїх 
духовних конкурентів та методології боротьби з ними. Тому, не покладаючись на власні сили від 
самого початку антисектантської кампанії, офіційна церква зверталася за допомогою до державних 
органів влади, і остання йшла назустріч РПЦ. Їхня співпраця виявилася плідною передусім у зако-
нодавстві.  

Напередодні та на початку першої революції в Російській імперії, у зв’язку з певною демок-
ратизацією законодавства антипротестантська діяльність РПЦ дещо призупинилася. Та це тривало 
недовго, лише певний час знадобився для того, щоб оговтатися від дарованих «сектантству» сво-
бод, які привели на певний час у шоковий стан і пануючу церкву, і православне населення. Згодом 
же діяльність РПЦ, спрямована проти євангелістів, відновилася, про що свідчили, наприклад, рі-
шення численних єпархіальних з’їздів. Однак арсенал антисектантських засобів не змінився, водно-
час згасав і без того невисокий запал на боротьбу з боку православного священства, частина якого 
ставала місіонерами примусово. За таких умов РПЦ найбільші сподівання в суперництві з євангелі-
стами покладала, як і раніше, на владні силові структури. 

Зауважимо, що нерідко й протестанти виявляли некоректні й образливі висловлювання, а то й 
рішучі силові дії щодо православної церкви. Здебільшого такі вчинки були викликані певними ути-
сками та образами проти «сектантів» з боку чисельно переважаючого православного населення, яке 
нерідко підбурювалося місцевим священством. На жаль, протистояння обох сторін закінчувалося й 
смертельними випадками. Діючий антагонізм міг бути зупинений тільки доброю волею керівників 
протиборчих сторін як наставників євангелістів, так і священиків. Однак і перші, і другі не пороз-
умілися в цьому питанні, крім того, останні нерідко користувалися в подібних ситуаціях підтрим-
кою влади. 
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SUMMARY 
After talent of religious freedoms in 1905 an orthodox church picked up a thread the negative in 

relation to адвентистов policy. The methods of fight did not change, the ardors of priests diminished only. 
Most hopes in a rivalry with evangelists an official church laid on administrative power. 
 

С.В. СИДОРЕНКО 
 

ПІДПРИЄМНИЦЬКА ЕТИКА ТА ШЛЯХИ ЇЇ РЕГУЛЮВАННЯ 
 

Актуальність даної теми в контексті соціальної філософії заключається в тому, що, по-перше, 
в умовах кризового буття для підприємця є важливим слідування моральним нормам, законам без 
яких не можна поставити егоїзм бізнесу на службу соціальним інтересам. Адже моральний бізнес 
приносить максимальний прибуток, він найбільш вигідний, тому що є передбачуваним. По-друге, в 
суспільний свідомості вкоренився і діє ряд помилок щодо моральних основ підприємництва, і це 
часом призводить до зневіри в них. При цьому помиляються як прибічники ідеї "капіталізму" в 
підприємництві, так і прибічники ідеї "соціалізму". До загальних помилок належить "економізм" – 
вірування в те, що задоволення матеріальних потреб автоматично приводить до задоволення всіх 
інших потреб, забезпечує людям щастя і моральне поводження. Для соціальної філософії слід 
сформувати таку модель підприємницької етики, яка б включала в себе можливості, шляхи її впли-
ву на формування у людини не тільки матеріальних, але й духовних цінностей. Наведемо слова 
С.Кримського: "Відомо, що жодна країна в жодну епоху не виходила з кризи завдяки виключно 
економічним обставинам. Адже в основі економічної діяльності лежить певна психокультура, що 
потребує відповіді на запитання: для чого заробляти гроші? Усвідомлення такої психокультури як 
чинника діяльності й окреслює антикризовий вектор духовності, вказує орієнтири до берега 
спасіння. Так, в один з гострих зламів європейської історії, коли у XIV столітті виникла продоволь-
ча криза, пов’язана з дефіцитом хліба та занепадом економіки (спричиненим "чорною смертю", 
найстрашнішою епідемією чуми), людство протиставило цьому лихові високий дух епохи Ренесан-
су. А він став зарядом прогресу європейської цивілізації" [3, с.7]. Українське суспільство переживає 
економічну кризу, наслідки якої вплинуть на майбутнє країни. В умовах кризового буття 
формується певний тип свідомості людей, який базується на масовому відчуженні, втраті 
національної ідентичності, дезінтеграції соціальних норм, економізмі, конформізмі, розчаруванні та 
девіантності. Девіантна поведінка приводить до певних наслідків: лікування, алкоголізму, 
проституції, наркоманії, самогубств, злочинністі, невпевненісті у майбутньому тощо. Історія знає 
багато прикладів нестійкого економічного розвитку, але навіть в найтяжчих умовах люди виживали 
завдяки зверненню до духовних першоджерел. Духовні цінності є тим джерелом, яке підживлює 
вольову наполегливість людини щодо здійснення процесу життєтворчості. Звернення до духовності 
допомагає їй відшукати сенс життя, наново відродитись, зберегти самоповагу, гідність, впевненість, 
радість. Пріоритетною тенденцією розвитку нашої незалежної держави в умовах кризового буття 
мають бути напрямки пов’язані з відродженням духовності серед українців. Духовність – це фун-
дамент успішного процвітання України, вона постає як інтегральна категорія, що виражає теорети-
ко-пізнавальну, художньо-творчу та морально-аксіологічну активність людини. За словами 
В.Воронкової: "Тільки духовність репрезентує узагальнений конструктивний принцип організації 
всього морального буття розглянутого з боку його творчості і цілепокладання, певний ступінь 
ідентифікації індивіда з суспільними цілями самопізнання, шляхів вибору індивідом себе як 
суб’єкта моральної дії, активізуючи механізми цілісного осмислення світу і людини як самої себе" 
[1, с.86 ]. 

Для формування духовних цінностей  та цивілізованого підприємництва необхідно певні 
умови: 
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1) стабільність державної економічної та соціальної політики, що є основою формування у 
підприємців та інвесторів упевненості в тому, що вони не стануть жертвами кон'юктурних рішень 
чи політичних кампаній; 

2) система пільгового оподаткування, яка стимулює відкриття нових підприємств та 
інвестиційну діяльність вже існуючих; 

3) існування розвиненої інфраструктури підприємництва; 
4) існування налагодженої банківської системи, що забезпечує пільгове кредитування 

бізнесу на етапі становлення та сучасний рівень обслуговування; 
5) позитивний суспільний клімат, престижність підприємницької діяльності; 
6) ефективна система захисту всіх видів власності, включаючи інтелектуальну; 
7) дебюрократування процедур господарського регулювання з боку державних органів; 
8) духовна підтримка (релігія, мистецтво, ЗМІ тощо) [4, с.209]. 
В таких умовах формується особлива модель підприємницької етики, яка являє собою вив-

чення відповідальності моральних норм людини діяльності і цілям ділової організації. 
Підприємницька етика не є простим набором визначення моральних стандартів, а являє собою 
інструмент аналізу і рішення проблем, що встають перед моральною людиною, яка займається 
бізнесом. Етика підприємця спрямована на розрізнення етичного і неетичного, визначає правила 
культурних, цивілізованих відносин у будь-яких ділових справах рівноправних, незалежних 
партнерів, зацікавлених в поєднанні зусиль для вирішення проблем організації, інтереси якої вони 
представляють. Існують два основних підходи, що розглядають взаємозумовленість моральності та 
підприємницької діяльності. Перший з них – моралістичний, в основному поділяють автори 
християнської орієнтації – М.Бердяєв, В.Соловйов, П.Флоренський,  Л.Франк, В.Зінківський, Т. де 
Шарден та інші. Ідея полягає в тому, що у всіх сферах життєдіяльності людини необхідно дотриму-
ватися моральних норм. Моральна поведінка відповідає християнській моралі, й тому потрібно 
розповсюдити основні принципи моралі також і на всі сфери бізнесу. На відміну від нього другий 
підхід має суто прагматичний характер. Він виходить із зовсім іншого основного положення. 
М.Вебер, П.Козловські, Д.Белл та інші вважають, що бізнес повинен бути моральним не тому, що 
необхідно у всьому слідувати християнській моралі. Неможливо планувати ділові взаємовідносини 
з партнером, поведінку котрого неможливо передбачити. Підприємцям, які планують роботу на 
перспективу й турбуються про розвиток бізнесу, необхідно думати про те, щоб і вони самі, і їхні 
партнери дотримувалися моральних норм..  

В даному контексті ми маємо справу з підходами, що розкривають розуміння моделі 
підприємницької етики згідно з соціальною відповідальністю бізнесу та управлінськими 
рішеннями: традиційний, етичний, соціально-етичний. Розглянемо кожний з них.  

1) В контексті традиційного підходу ділові організації повинні слугувати інтересам своїх 
власників. Оскільки менеджери є найманими службовцями, то їх задача полягає в тому, щоб вести 
бізнес згідно з бажаннями власників. Головною метою бізнесу є використання власного потенціалу, 
виключаючи шахрайство та обман.  

2) Етичний підхід спрямований на допомогу з боку організації зацікавленим групам осіб, на-
приклад, менеджерам, акціонерам, кредиторам, клієнтам, профспілкам, державним органам влади, 
оскільки вони впливають на досягнення головних задач та цілей фірми.  

3) В межах соціально-етичного підходу менеджери та співробітники організації повинні не-
сти відповідальність перед суспільством і спрямовувати частину власних коштів на його 
досконалість. 

Прихильники  етичного та соціально-етичного підходів виступають за соціальну 
відповідальність, аргументуючи це тим, що: 

1) програма соціальної відповідальності є засобом формування та підтримки позитивного 
публічного іміджу; 

2) етичний менеджмент та соціальна відповідальність послаблює негативний ефект впливу 
на організацію з боку державних та муніципальних органів влади; 

3) власники фірм та менеджери є членами суспільства, а тому повинні діяти згідно з етични-
ми нормами та ідеалами; 

4) соціальна відповідальність оправдовує існування організації як елемента суспільства.  
Виділимо рівні, які впливають на формування духовності в організації: 
1) етичні імперативи; 
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2) нормативні акти, що регламентують поведінку співробітників фірми; 
3) колективи співробітників ділової організації; 
4) індивідуальні мотиви співробітників фірми. 
Кожне підприємство має власну систему моралі, але спостереження доводять, що люди ідуть 

на компроміс із власними цінностями під впливом умов ділової організації, в якій вони працюють. З 
метою підвищення етичності поведінки керівників і рядових співробітників можна використовува-
ти заходи і методи, рекомендовані дослідниками етики бізнесу Ю.Петруніним, В.Борисовим: 

1) Етичні кодекси. Вони описують систему загальних цінностей і правил етики, яких, на дум-
ку організації, повинні дотримуватись її робітники. Етичні нормативи розробляють з метою описа-
ти цілі організації, створити нормальну робочу атмосферу і визначити рекомендації для процесу 
прийняття рішень. Як правило, організації надають етичні нормативи своїм робітникам у вигляді 
надрукованих матеріалів.  

2) Карти етики. Це набір етичних правил і рекомендацій, що конкретизують етичний кодекс 
корпорації для кожного співробітника компанії. Також вони містять ім'я і телефон консультанта 
компанії з етичних питань. Метод активно застосовується в японських компаніях. 

3) Комітети з етики. Їх створюють деякі організації для оцінювання повсякденної практики, 
майже всі члени таких комітетів – керівники вищого рівня. Організації, що їх не створюють, най-
мають фахівця з етики бізнесу, так званого адвоката з етики. Його роль – вироблення позиції з 
етичних питань, пов’язаних із діями організації, а також з виконанням функції "соціальної совісті" 
організації. 

4) Соціальні ревізії. Їх запропоновано для оцінювання та упорядкування звітів стосовно 
соціального впливу дій і програм організації. Прихильники соціальної ревізії вважають, що звіти 
такого типу можуть свідчити про рівень соціальної відповідальності організації, а також з виконан-
ням функції "соціальної совісті" організації. 

5) Навчання етичній поведінці. Його використовують організації для підвищення показників 
етичності поведінки керівників і рядових співробітників. При цьому робітників ознайомлюють з 
етикою бізнесу, що підвищує їхню сприйнятливість до можливих етичних проблем.  

6) Етична експертиза. Це всебічний аналіз конкретного аспекту діяльності організації, що 
викликає стурбованість вищого керівництва, персоналу або громадськості та може вплинути на 
імідж і перспективи організації. Результатом такої експертизи стає система пропозицій, спрямова-
них на поліпшення морального клімату і моральної респектабельності організації, а також внесення 
корективів у практику діяльності організації. 

7) Етичне консультування. Його виконують, коли проблеми організації не можуть бути 
вирішені власними силами організації через складність і суперечливість ситуації, пов’язаної з кон-
кретними моральними дилемами, для чого запрошують компетентних незалежних фахівців з етики 
бізнесу [5, с. 23].  

Чи не найголовніша роль в єднанні колективу та плідної безконфліктної атмосфери в ньому 
безпосередньо належить керівникові. Він, безперечно, має бути особистістю-лідером, умілим 
організатором і тонким аналітиком-психологом, людиною слова й фахівцем справи [6, с.167]. Він 
повинен мати високу культуру управління колективом. Культура управління – сукупність мораль-
них вимог, які стають для державного службовця складовою частиною його звичок і навиків, що 
виявляються в щоденній поведінці й виконанні службових обов’язків. У вузькому розумінні куль-
тура управління – конкретні форми прояву вимог моральності. Це насамперед правила 
достопристойності, прийнятий в суспільстві етикет; скромність, простота, ввічливість, тактовність, 
вихованість. Однією з найважливіших умов досягнення високої культури управління є оволодіння 
теорією й практикою державного управління [7, с.60]. Характер підприємницької діяльності 
вимагає певні вимоги до особистості-лідера. Тому підприємець повинен мати не лише бажання або 
нахил до підприємництва, а й певні якості і риси характеру: 

- організаційно-господарське новаторство; 
- готовність та здатність до ризику, пошук нових можливостей та ініціативність; 
- орієнтація на ефективність та якість продукції і обслуговування; 
- майнова відповідальність і цілеспрямованість, висока інформованість та постійне спостере-

ження, здатність до "жертв" в інтересах справи; 
- чіткість, планомірність у роботі, здатність переконувати людей, комунікабельність, 

чесність, надійність, порядність. 
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Основними моральними критеріями сучасної підприємницької діяльності в умовах сучасної 
економічної кризи ми вважаємо наступні: культура ділової поведінки на ринку, професіоналізм, 
справедливість, довіра, завоювання репутації чесного, компетентного та порядного партнера, гідна 
конкуренція, найбільш надійний партнер той, який теж матиме зиск від угоди, дотримання чинних 
законів, об’єднання з однодумцями, які поділяють дані принципи. 

Таким чином, моральними критеріями підприємницької діяльності є дії, що випливають із 
визнання пріоритету цінностей моралі, які не допускають перетворення здорової конкуренції та 
конфліктності у ворожість, озлоблення та недовіру. І тоді перемога одних хоча й може обумовити 
програш інших, але він не призводить до тотального знищення бізнесу тих, хто програв. Сама ж 
участь в економічній діяльності, що базується на духовних цінностях, надає можливість суб’єктам 
підвищувати ефективність економіки та моральну культуру суспільства, вдосконалюючи та 
гармонізуючи його в умовах економічної кризи. 
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SUMMARY 
The article deals with the issue of business ethics formation and observes the ways of its handling in 

modern society.  
 

                                                                  КАРІМ  ЕЛЬ  ГУЕССАБ   
 

ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ПОВСЯКДЕННИХ СВІТОГЛЯДНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ОСОБИС-
ТОСТІ В СУЧАСНОМУ АРАБСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

 

Арабо-мусульманський світогляд, як і будь-яке інше соціальне явище, зумовлений впливом 
об’єктивного та суб’єктивного, взаємодією та взаємопереходом стабільного і плинного, 
,,глобального” й ,,локального”, безумовного та ситуативно-контекстуального. Розглянемо більш 
детально соціокультурну детермінацію світогляду араба-мусульманина. 

На початку XX століття арабський світ складався з відсталих аграрних країн, що перебували 
на різному ступені колоніальної залежності від західноєвропейських держав і Османської імперії. 
Розходження між окремими арабськими країнами полягали лише в мірі відсталості. Устрій перева-
жно був феодальний, поряд з яким зберігалися пережитки рабовласницьких і родоплемінних виро-
бничих відносин. Промислові підприємства, що з'являлися, були призначені для первинної обробки 
сільськогосподарської сировини й для обслуговування потреб колоніальних військ. Належали вони, 
як правило, іноземному капіталу. Арабська національна еліта, ділові кола й елементи капіталістич-
ного устрою в економіці тільки починали з'являтися. Протягом XX сторіччя три найважливіші події 
суттєво вплинули на подальший розвиток кожної з арабських країн, причому не тільки соціально-
політично, але й економічно: Перша світова війна і її наслідки; Друга світова війна і її результати; 
досягнення державної самостійності більшістю арабських держав. Арабські країни за роки незале-
жності використовували різні методи, підходи й моделі соціально-економічного розвитку, нерідко 
міняючи їх. 

На початку ХХІ століття арабський ареал утворюють 22 країни (десять арабських країн зна-
ходяться переважно в Південній Африці, а дванадцять – в Азії, на Близькому Сході) чисельністю 
близько 320 мільйонів чоловік, він має значний соціально-економічний і культурно-духовний поте-
нціал. Спостерігається тенденція до зростання потужності арабського світу і його єдності на основі 
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усвідомлення спільності інтересів і проблем (при цьому світоглядна єдність виступає основою інте-
грації арабських країн). 

Головними елементами соціокультурної парадигми арабського світу у XXI столітті є: 
– перехід арабського суспільства на новий цивілізаційний рівень, а саме, на рівень суспільс-

тва сучасних технологій; 
– відновлення духовних, соціокультурних основ арабського світу через активне звернення 

до історичної спадщини, включаючи вищі досягнення середньовічної арабської філософської та 
наукової думки; 

– інтенсивний розвиток форм самобутньої національної демократії з урахуванням системи 
цінностей ісламської культури і традицій умми (спільноти); 

– перетворення національної культури (і духовності як її ядра) у фактор об'єднання всіх 
здорових, прогресивних сил для здійснення історичного ривка в сучасний цивілізаційний світ; 

– принципова відмова від усіх форм тероризму і насильства, перехід до нової стратегії взає-
мовідношення людей і народів у рамках людської спільноти – до діалогу культур і соціально-
політичних систем [1, 7]. 

Сучасні зміни духовного життя арабського світу в контексті нової соціокультурної парадигми 
XXI століття являють собою багатоаспектний і непростий процес. Арабська цивілізація, незважаю-
чи на свій унікальний статус і зусилля щодо збереження соціокультурної самобутності, не може 
бути відсторонена від глобальних змін, які переживає зараз людство. Процеси глобалізації все бі-
льше торкаються арабського світу, уніфіковано впливаючи на цей регіон. Ретельніше розглянемо 
сутність глобалізації і її вплив на іслам взагалі і арабський світ зокрема. 

В умовах, коли ще не склалася загальна теорія глобалізації, коли у вітчизняній і закордонній 
літературі не існує єдиної думки стосовно сутності, змісту, соціального призначення глобалізації, її 
історичних меж, необхідно спочатку узгодити деякі загальні питання цього соціального феномена. 
Це дозволить ґрунтовніше проаналізувати тенденції модернізації ісламу, зміни у світоглядних оріє-
нтаціях представників арабського світу.  

У науковій літературі на сьогодні склалися різні підходи до визначення дефініції "глобаліза-
ція". Наведемо деякі з них: "Глобалізацію ми розуміємо як складний і багатовимірний процес, що 
проявляється в економічних, політичних, культурних та інформаційних універсаліях, коли терито-
ріальність зникає як організуючий принцип соціального й культурного життя" [2]. Існують визна-
чення глобалізації як "становлення єдиного світу – цілісного і за своїми загальними контурами, і за 
внутрішнім взаємозв'язком своїх взаємодоповнюючих компонентів" [3]. В. Л. Іноземцев дає таке 
пояснення глобалізації: "Сучасна глобалізація уявляється мені процесом перетворення регіональних 
соціально-економічних систем, які вже досягли високого ступеня взаємозалежності, у єдину всесві-
тню систему, що розвивається на базі відносно уніфікованих закономірностей". І далі – 
"...глобалізація являє собою перетворення ряду відособлених світових господарств у світову еконо-
міку" [4]. У. Т. Андерсон  вважає, що глобалізація – це "потік конвергуючих сил, які створюють 
справді єдиний світ" [5] Н. В. Загладін під глобалізацією розуміє "новий етап світового розвитку, 
що характеризується різким прискоренням темпів інтернаціоналізації всіх сфер громадського життя 
(економічної, соціальної, політичної, духовної)"[6]. З точки зору А.П. Федотова, "термін глобаліза-
ція в найзагальнішому змісті означає сучасний процес планетарного об'єднання всіх сфер людської 
діяльності, що охоплює виробництво, технологію, торгівлю, культуру, політичні й державні інсти-
тути" [7]. На думку А. П. Бутенко, це – "такий щабель інтернаціоналізації суспільного виробництва, 
коли головним джерелом суспільного багатства стає вже не праця у своїй безпосередній формі, а 
наука як безпосередня продуктивна сила" [8]. 

Є погляди, згідно з якими джерела глобалізму вбачаються лише у боротьбі за природні ресур-
си. „Джерела нинішньої глобалізації варто шукати в ресурсній кризі 1970-х років... "Ресурсне" по-
ходження сучасної глобалізації дає про себе знати й сьогодні” [9]. 

Суспільствознавча наука характеризує розвиток арабської спільноти як складний процес вну-
трішньо суспільних трансформацій в умовах поглиблення експансії зовнішніх чинників – у всьому 
спектрі життя соціуму і досить критично реагує на переважну більшість визначень, де за незапере-
чний аргумент корисності “посилення контактів” обираються лишень зростання масштабів “гомо-
генізації” людства – процеси інтеграції в світовій економіці, стандартизація правничих засад та мо-
ральних норм на міжнародному рівні, універсалізація світогляду “суспільної людини” в процесі 
“суспільного виробництва”, а також через ЗМІ, науку, освіту, мистецтво тощо. “Кожна національна 
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держава – це локальна мережа соціальних, економічних, політичних, культурних і формаційно-
комунікативних інститутів. Процес, під час якого та чи інша мережа подібного трибу соціальних 
інститутів розповсюджується на населення всієї земної кулі, планети, глобуса, позначається термі-
ном “глобалізація”. ... На жаль, нинішня глобалізація розгортається саме як процес уніформізації, 
тобто як процес уніформного насадження всім народам планети цілком визначеної соціально-
економічної парадигми(або цивілізаційної моделі). Роль загальнообов’язкової парадигми тут вико-
нує мережа інститутів індустріально розвинених ліберально-демократичних держав Заходу, точні-
ше Америки” – цілком слушно зауважує про прозахідну суть (так звана “оксіденталістська” версія 
глобалізації) цього явища В. С. Лук’янець [10]. 

Б. Кримський констатує, що “ у глобальних вимірах спостерігається так звана криза “концеп-
ції модернізації”, тобто симптоми неочевидності успіху, покращення. ... Жодна з них не привела до 
знищення бідності, прямого чи прихованого безробіття, злочинності та соціальної невпевненості 
життя, незахищеності майбутнього”. Однак ці ж процеси уможливлюють, на думку автора, „не 
приниження внутрішньо-регіонального перед глобальним, а навпаки, звеличення конструктивної 
діяльності конкретних співтовариств до загальнолюдських цінностей світового співтовариства. Їх 
здійснення виявляється можливим унаслідок того, що ... у світовій історії вперше виникають інфо-
рмаційно-духовні умови репрезентації універсального в індивідуальному (глобальна інформаційна 
мережа Інтернет). Ця інформаційно-кооперативна основа соціального інтелекту... розкриває опера-
тивно-процедурні можливості нового мислення й дає змогу зв’язати його як з новими типами соціа-
льно-культурної діяльності, так і з теорією рішень – прикладною методологією подолання пробле-
мних ситуацій.“ Найважливішим досягненням нового мислення ХХІ століття є усвідомлення того, 
що ситуації різноспрямованих цілей потребують компромісу, консенсусу – як цілком закономірного 
і правомірного засобу прийняття рішень, а не без принципової догідливості” [11].  

Для арабського світу проблема глобалізації – це проблема збереження соціокультурної само-
бутності арабської цивілізації. Справді, в межах арабського етнокультурного простору відбувається 
самореалізація людини, збереження самобутності арабського етносу, самовизначення соціальних 
суб’єктів в умовах культурної глобалізації, що надає людині «укоріненості» в повсякденній життє-
діяльності. Культурна глобалізація, як і глобалізація взагалі, є полі диференційований процес, що 
зачіпає відносини між етносами та релігіями, етносами і культурами, традиційними і сучасними 
цінностями, різноманітними культурними орієнтаціями, стилями життя, інтересами. Процеси гло-
балізації ведуть до формування глобальної культури, глобальної людини, глобальної свідомості, 
глобального громадського суспільства. Але це далека перспектива розвитку людства. Важливим 
фактором суспільного розвитку залишається т р а д и ц і я, що дає можливість виокремити тради-
ційні й модернізацій ні суспільства. Арабське суспільство відноситься до традиційних, традиція для 
нього продовжує залишатися універсальним стабілізуючим механізмом, який дозволяє досягти ста-
більності соціального організму, зберегти, відтворити етнічну культуру і буття. Традиція є основою 
процесу культурної самоорганізації арабського соціуму. Традиція включає як консервативну, так і 
креативну складові. 

У зв’язку з культурною глобалізацією виокремлюють такі соціокультурні мегатенденції ХХІ 
століття: культурна поляризація, культурна асиміляція, культурна гібридизація, культурна ізоляція. 
Арабський світ відкритий для використання культурних надбань людства, він не прагне ізоляції, 
але протистоїть проникненню в арабську культуру і повсякденну життєдіяльність арабів забороне-
них з точки зору ісламу речей – наприклад, легалізації проституції, реєстрації одностатевих шлюбів 
тощо. Арабський світ відкритий для процесів інтернаціоналізації економіки, політики, культури. 
Тут відбувається неухильне зростання і посилення впливів міжнародних інститутів громадянського 
суспільства, розширюються масштаби трансграничних комунікаційних і інформаційних обмінів, 
утворюється міжнародне правове і культурно-інформаційне поле. 
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SUMMARY 

This article discusses  the modern mega trends shaping the daily philosophical orientation of the 
individual in contemporary Arab society. 

 

В.И. КОЛЯДА  
 

КРИТИЧЕСКИЙ МЕТОД В ФИЛОСОФИИ КАНТА 
И СОВРЕМЕННАЯ ФИЛОСОФИЯ 

 

....С тех пор как Кант в «Критике чистого разума», в ко-
торой он, как известно, видел не систему философии, а 
«трактат о методе» философствования… вопрос о сущ-
ности ее метода не исчезает с повестки дня, и это вполне 
понятно, ибо от решения этого вопроса зависит и позиция 
каждого в области философии, и его отношение к ней 

Вильгельм Виндельбанд 
 

Опыт философских исследований проблем историко-философского характера, показывает, 
что новизна и глубина выводов теоретического анализа напрямую зависит от той методологии, ко-
торая в процессе исследования применялась. Поэтому перед исследователем всегда встает принци-
пиально важный вопрос: на какой теоретической и методологической основе можно грамотно и 
эффективно проводить критический анализ конкретной историко-философской проблемы? 

Подлинный акт философского творчества предполагает непредвзятое постижение предмета 
исследования, погружение теоретического мышления в логику его содержания. В этой связи, исто-
рико-философское исследование должно проводится не по схеме приложения определённой мерки, 
продиктованной якобы нашей, «более развитой» точкой зрения, а строится на принципах исходя-
щих из имманентной логики самой конкретной философской системы. «Историк философии, – пи-
шет И.А. Ильин, – оставаясь всё время философом, созерцает предмет сначала через опыт и через 
идеи изучаемого философа, а потом уже самостоятельно и критически. Это означает, что ему над-
лежит овладеть изучаемой системой изнутри: принять её в себя, потерять себя в ней и усвоить её 
так, как если бы она была его собственным созданием, – усвоить её стиль, её акт и её содержа-
ние»(1). 

Имманентное содержание конкретной философской системы есть самое ценное с точки зре-
ния самой философии и с точки зрения влияния этого содержания на характер философской мысли 
последующих эпох. При этом необходимо отдавать себе отчет в том, что точки зрения «вообще» в 
науке не бывает. Точка зрения в науке всегда конкретна и обусловлена определенными принципа-
ми. И если под философскими принципами понимать не «совокупность правил и алгоритмов», ко-
торые нужно лишь умело применять в познании, а нечто более конкретное и содержательное, то это 
будет означать понимание философского принципа как имманентного метода следования той логи-
ке, которая присуща самому предмету анализа. В нашем случае – следованию имманентной логике 
самой кантовской философии. В этом смысле, понимание философского принципа как имманент-
ного предмету, в корне отличает его от простого пересказа или комментирования, на манер экзеге-
тики, написанного великим философом. 
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Поиск и обоснование методологии исследования конкретных философских проблем опреде-
ляется, по крайней мере, двумя ключевыми факторами: во-первых, спецификой предмета анализа, 
его внутренней логикой (тождественностью его применяемым принципам исследования); во-
вторых, спецификой понимания предмета философии как науки вообще. 

От того как понимается предмет и метод философии в целом, зависит характер конкретной 
методологии, которая применяется для критического анализа её частных проблем. «Точкой зрения 
для такого критического рассмотрения, – пишет В. Виндельбанд, – не должен быть один из собст-
венных философских взглядов историка. Но она должна быть частью точкой зрения имманентной 
критики, которая исследует ученье какой-нибудь философской системы со стороны логической по-
следовательности и цельности, частью же общеисторической точкой зрения, которая характеризует 
философские учения по их интеллектуальной плодотворности и по силе их исторического влия-
ния».(2) 

Представляется, что здесь нет надобности подробно излагать методологию, а также уровень 
исследования и понимания проблемы метода в работах И. Канта в современной философской 
литературе. Хотим лишь обратить внимание на то, что в своём исследовании, мы придерживаемся 
принципов и методологии той точки зрения, которая представлена в трудах И.А. Ильина, Э.В. Иль-
енкова, М.А. Лифшица, В.Ф. Асмуса, С.Н. Мареева и других авторов, развивающих эту концепцию 
понимания метода философии. 

Итак, высказанные И. Кантом идеи в его знаменитых «Критиках…» относительно специфики 
метода философского знания имеют не просто историко-философское значение, но и специфически 
философское. Это идеи differentia specifica философского познания. «Завершая в лице И. Канта 
более чем двухсотлетний цикл исследований, – писал Э. Ильенков, – философия вступила в прин-
ципиально новый этап понимания и решения своих специальных проблем… Кант был первым, кто 
попытался охватить в рамках единого понимания все основные противоборствующие принципы 
мышления эпохи, приближавшейся к своему катастрофическому крушению. Пытаясь объединить и 
примирить эти принципы внутри одной системы, он помимо своей воли только яснее обнажил су-
щество проблем, неразрешимых с помощью испытанных, известных философии методов».(3) 

Самая главная из этих проблем, которую ставит и решает И. Кант в своих работах, заключа-
ется в ответе на главный и принципиальный вопрос: как возможна метафизика (читай – фило-
софия) как наука? (4) 

«Метафизика, – писал И. Кант, – несомненно, есть самое трудное из всех человеческих по-
знаний, но она никогда еще и не была написана». (5) 

Естественнонаучные изыскания Канта способствовали его глубокому критическому анализу 
метафизического способа мышления, свойственного предшествующей философии. Результатом 
этих исследований явилось парадоксальное по своему содержанию открытие, отвечавшее на во-
прос, почему метафизика как философия «первых оснований нашего познания» до сих пор еще 
не была создана как наука. 

Критика Кантом предшествующей метафизики была по существу  критикой ее метода. И. 
Кант впервые в истории философской мысли доказал, что современная ему философия, и все пред-
шествовавшие ей метафизические концепции никогда не имели своего собственного, специфиче-
ски философского метода. «Так как в этой науке (философии) до настоящего времени применяет-
ся лишь тот метод, – отмечает И. Кант, – который логика приписывает всем наукам вообще, а тот 
метод, который соответствует особенной природе метафизики, совершенно не известен, то и не 
удивительно, что те, кто занимается в этой области, вечно вкатывая свой сизифов камень, по всей 
видимости, до сих пор мало чего достигли». (6) 

Кант подчеркивает, что философские концепции предшествующих эпох, для достижения 
ощутимых результатов в своей познавательной деятельности, постоянно ориентировались не на 
выработку собственного метода философии, а на методы математики и естествознания. Ярким 
подтверждением этому являются концепции Ф. Бэкона, Г. Лейбница, учение Р. Декарта о методе, 
где принципы философии разрабатывались по аналогии с принципами математики, или взять само 
название главного труда выдающегося мыслителя Нового времени Б. Спинозы: «Этика, доказанная 
в геометрическом порядке» и другие крупные метафизические концепции. 

Кант исследуя различные области знания, в частности, физику и математику показал, что ка-
ждая из этих областей знания использует свой специфический метод. Следовательно, свой 
differentia specifica метод должна иметь и метафизика. Установив принципиальное различие в 
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способах получения нового знания в математике и философии, Кант приходит к выводу еще более 
категорическому. «Мы видели значительные и существенные различия в способе познания обеих 
наук (философии и математики), – пишет Кант, – и в этом отношении можно вместе с епископом 
Варбертоном сказать, что для философии ничего не было вреднее математики, а именно подража-
ния ей в методе мышления там, где он никак не может быть применен».(7) 

Кант отмечает специфическую особенность естественнонаучной методологии, которая про-
является в том, что «в естественных науках и математике, метод создается применением».(8) Что 
касается сущности метафизики, «то изложение законов чистого разума есть сам генезис науки и 
различение их от поддельных законов есть критерий истины».(9) 

Хотелось бы обратить особое внимание на мысль Канта о том, что метод «метафизики» он 
начинает трактовать не как набор инструментов для применения их в этой науке, а как «сам гене-
зис» и «саморазвитие» теории. Это совершенно новое понимание природы философского метода. 
Однако как этот метод возможен? Какова его внутренняя архитектоника и каким образом так по-
нимаемый метод функционирует в ходе развертывания теории? Ответа на этот вопрос, считает 
Кант, и должна дать метафизика после того как обретет свой метод. 

В этой связи, заслуга Канта состоит в том, что он остро поставил задачу создания и разработ-
ки собственного философского метода познания, соответствующего предмету этой науки. Этим 
самым проблема единства предмета и метода в философском познании была поставлена им на ка-
чественно новую методологическую основу, которую сам Кант видел в разрабатываемом им кри-
тическом методе. В философии Канта мы видим усиление методологических изысканий, углуб-
ление общих теоретических характеристик философского метода и его роли в научном познании. 

Сам Кант считал свою «Критику чистого разума» трактатом о методе. «Задача этой кри-
тики чистого спекулятивного разума, – писал Кант, – состоит в попытке изменить прежний способ 
исследования в метафизике, а именно совершить в ней полную революцию, следуя примеру гео-
метров и естествоиспытателей. Эта критика есть трактат о методе, а не система самой науки, но 
тем не менее в ней содержится полный очерк метафизики, касающийся вопроса и о ее границах, и о 
всем внутреннем ее строении».(10) 

Для Канта диалектика и метод – это такие противоположности в теоретическом познании, 
которые только должны возникнуть, или быть воссозданы в процессе построения определенной 
философской системы. Эту проблему Кант и попытался разрешить в «Критике чистого разума». 
Однако в его критической философии диалектика еще не является методом. Все дело в том, что 
диалектика как метод предполагает противоречие в качестве необходимой формы развития и дви-
жения теоретического мышления. Но Кант свято верит в законы формальной логики, которая за-
прещает совмещать противоположные предикаты в одном и том же субъекте, то есть старая фор-
мальная логика категорически запрещает противоречие в теоретическом мышлении. Кант созна-
тельно считает, что наличие в мышлении диалектического противоречия есть опасный сигнал для 
познания. Антиномии разума – это наглядное подтверждение границ и тупика познания. Поэтому 
Кант и называет диалектику «логикой видимости», а трансцендентальную диалектику, учением о 
трансцендентальной видимости. 

В этой связи, критический метод для Канта, с помощью которого им последовательно ис-
следуются начала человеческого познания и который изложен им в его «Критике чистого разума», 
становится более удобным с точки зрения способа преодоления противоречий в теоретическом 
мышлении. С его помощью Кант пытался преодолеть противоречивый характер мышления. На 
самом же деле кантовский критический метод открывал диалектически противоречивый характер 
разума и таким образом, являлся предтечием диалектического метода познания. 

Однако хотелось бы обратить внимание на то, что вопрос о сущности критического метода 
И. Канта, это тема отдельного исследования, которое еще предстоит осуществить. Поэтому мы соз-
нательно не рассматриваем здесь ряд существенных проблем кантовской теории критического ме-
тода, в частности вопросов, связанных с различением метафизики и собственно философии, а также 
трансцендентального анализа границ применения математических приемов исследования и естест-
веннонаучных методов в рамках этой науки, сущности и характера аналитических и синтетических 
суждений a priori и ряд других гносеологических вопросов. 

Итак, Кант зафиксировал проблему специфики философского знания с той ее стороны, с ко-
торой она еще не была фундаментально осмыслена, и показал, что само теоретическое изложение 
этого знания как системы науки с необходимостью требует соответствующего цели и задаче этой 
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науки специфического метода, или адекватного способа изложения теоретического знания. Сравне-
ние специфики математического и философского познания в работе «Исследование степени ясно-
сти принципов естественной теологии и морали. 1764», позволило Канту выявить не только их ка-
чественные различия, но и невозможность сведения, или перенесения методологии из одной науки 
в другую, того, чем постоянно грешила метафизика Нового времени. 

Однако в этом вопросе Кант ограничился половинчатой критикой, так как он не распро-
странил ее на всю методологию естествознания, привнесенную в философию извне и составившую 
основания механистического метода мышления в социальном познании. Однако и того, что сделал 
Кант было достаточно, чтобы совершить «коперниканский» переворот в понимании сущности 
единства предмета и метода в философском познании.  

Итак, анализ кантовского решения рассматриваемой проблемы позволяет нам особо выделить 
два выдающихся его открытия. 

Во-первых, Кант впервые в истории философской мысли поставил (и по своему решил) про-
блему специфики философского познания в связи с необходимостью выработки собственного, спе-
цифического философского метода, который бы учитывал differentia specifica философского по-
знания. 

Во-вторых, Кант показал, что метод науки черпает свое содержание и имеет свою основу не 
только и не сколько в специфике средств познания вообще, а прежде всего он органически связан 
со специфическим предметом конкретной науки. Этим самым Кант впервые указал на глубинную 
имманентную связь предмета философии и соответствующего ему метода философского по-
знания. 

Следующий важный момент, на который мы хотели бы обратить внимание в нашем аспекте 
исследования, это постановка Кантом проблемы «понятия» и его роли в философском познании. 
«Так как помимо наглядного представления существует лишь один способ познания, именно через 
понятия, пишет Кант, – то познание всякого, по крайней мере человеческого, рассудка есть позна-
ние через понятия, не интуитивное, а дискурсивное».(11) 

Мы выделяем этот аспект кантовского учения о методе не случайно. Во-первых, реализация 
концепции критического метода, если исходить из духа учения Канта, напрямую смыкается с раз-
работкой системы понятий и категорий как всеобщих форм мышления, в виде логики как философ-
ской науки о мышлении. Во-вторых, именно специфика понимания Кантом природы понятия, его 
роли и значении в философском познании, учение об амфиболии рефлективных понятий, явилось 
тем решающим пунктом, на котором разошлись пути Фихте, Шеллинга и Гегеля в процессе даль-
нейшей разработки теоретических проблем сущности собственно философского метода позна-
ния. 

Поэтому развитие кантовских идей в трудах его последователей и учеников зачастую осуще-
ствлялось в разных, но вполне возможных направлениях. И кантовская критическая философия с ее 
критическим методом вполне давала тому повод. Однако в истории философии и науки разработка 
именно диалектического метода, как метода развивающегося противоречия оказалась более про-
дуктивной. Как известно диалектический метод нашел свое практическое применение и в «Капи-
тале» К. Маркса, и в «Истории развития высших психических функций» Л. Выготского, и в «Свое-
образии эстетического» Д. Лукача, и творчестве М. Лифшица, и в «Тифлосурдопедагогике» Соко-
лянского – Мещерякова, и по большому счету в форме материалистического понимания истории во 
всей современной грамотной социальной науке (истории философии и философии, социологии, по-
литологии, политической экономии, истории и психологии). 

«Плодотворность системы идей заключается в тех истинных мыслях, –писал В.Ф. Асмус, – 
которые в них могут вычитать, если не современники, то по крайней мере дальнейшие поколения. 
Канту не пришлось долго ждать. Уже ближайшие ученики и последователи его достигли той точки, 
где остановилась диалектика Канта, и стали развивать ее дальше».(12) 

Г.В.Ф. Гегель так же как и Кант, продолжая исследования в этом направлении, еще острее 
ставит проблему создания собственно философского метода познания. «До сих пор, писал Ге-
гель,– философия еще не нашла своего метода. Она смотрела с завистью на системное построение 
математики…, заимствовала у нее ее метод или обходилась методом тех наук, которые представ-
ляют собой лишь смесь данного материала, исходящего из опыта положений и мыслей, или выхо-
дила из затруднения тем, что просто отбрасывала всякий метод».(13) 
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Разрешение этой проблемы Гегель предпринял в своей знаменитой «Феноменологии духа». 
Поэтому «Феноменологию духа» Гегеля можно по праву назвать одновременно «феноменологией» 
и логикой происхождения сознания, его формообразований и метода его постижения. То есть соз-
нательной попыткой впервые представить диалектический метод как собственно философский ме-
тод, имманентно присущий саморазвитию теоретического содержания философской науки. «Суть 
дела исчерпывается не своей целью, – писал Гегель, – а своим осуществлением, и не результат 
есть действительное целое, а результат вместе со своим становлением».(14) Так предварительно 
Гегель характеризует сущность научной системы и понимание реализованного в ней философского 
метода. 

Учитывая важность задачи, стоящей перед философией (то есть представить не «агрегат све-
дений», а подлинно научную картину генезиса сознания, теоретически развернутую в форме поня-
тий, а не созерцаний), Гегель прекрасно понимал, что для ее выполнения необходимо создать но-
вый, соответствующий задаче и предмету исследования метод. «Важно иметь ввиду, – обращает 
внимание Гегель, – что дело идет о том, чтобы дать новое понятие научного рассмотрения».(15) 

Именно в «Феноменологии духа» Гегель увидел сущность научного, «единственно истинно-
го» философского метода в диалектической логике всеобщих понятий и категорий развивающего-
ся через разрешение противоречий научно-теоретического мышления. И это вполне закономерное 
дальнейшее развитие концептуальных положений критической философии Канта в определенном 
направлении. 

И в заключение хотелось бы привести слова В. Виндельбада, который писал: «Требование, 
которое философия тождества предъявила кантианству, – вывести из единого принципа все резуль-
таты, найденные на периферии сознания, – не только еще не выполнено, но и вообще не выполни-
мо. От диалектики философия должна вернуться к критическому методу».(16) 

Представляется, что критический метод, разработанный Кантом в его философской концеп-
ции, еще найдет свое второе рождения в современной философии наряду с диалектическим мето-
дом Гегеля. 

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 
1. Ильин И.А.. Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека. Санкт-Петербург. 

1994. – С. 17. 
2. Виндельбанд В.. История древней философии. – Киев. 1995. – С. 20. 
3. Ильенков Э.В. Диалектическая логика. – М., 1984. – С. 55-56. 
4. Кант И. Критика чистого разума. – Спб. 1907. – С. 35. 
5. Кант И. Исследование степени ясности принципов естественной теологии и морали. 1764. – 

Соч., - Т. 2. – С. 254. 
6. Кант И. Исследование степени ясности принципов естественной теологии и морали.  1764. – 

Соч. – Т. 2. – С. 254. 
7. Кант И. Исследование степени ясности принципов естественной теологии и морали. 1764. – 

Соч. – Т. 2. – С. 254. 
8. Кант И. Соч., - Т. 2.. – С. 413. 
9. Кант И. Соч., - Т. 2. – С. 414. 
10. Кант И. «Критика чистого разума». – М. 2007. – С. 27. 
11. Кант И. Критика чистого разума. – Спб. 1907. – С. 69. 
12. Асмус В.Ф. Диалектика в философии Канта. Избранные философские труды. – М., 1971. –        

С. 76. 
13. Гегель Г.В.Ф. Наука логики. – М., 1970. – Т. 1. – С. 107. 
14. Гегель Г. Феноменология духа. – Соч., - Т. 4. – С. 2. 
15. Фишер К. Гегель. Его жизнь, сочинения и учение. Соч. Т. 8. – С. 335. –М. 1933. 
16. Виндельбанд В. Избранное. Дух и история. – М., 1995. – 231. 

 

SUMMARY 
This article is dedicated to the problem of method in Kant’s Philosophy and the value of this method 

for the contemporary science.  
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А.В. СУХОРУКОВА  
 

БЕЗПЕКА ДУХОВНОСТІ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ:  
СПЕЦИФІКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

Актуальність дослідження. Поняття духовне, духовність завжди мали у філософії фунда-
ментальне значення. Вони відіграють визначальну роль у ключових проблемах соціальної 
філософії: сутнісних характеристиках суспільства, людини, її місця й призначення у світі, змісту її 
буття. Сучасна філософія визначає духовне життя суспільства як реальний процес життєдіяльності 
людей, тісно пов'язаний з виробництвом, обміном, розподілом і споживанням, духовних цінностей, 
задоволенням духовних потреб. Під духовним життям людини розуміється процес реалізації 
індивідом світоглядних установок, усвідомлюваних ним цілей і сенсу життя. Але всі ці процеси за-
лежать від низки факторів, що здатні або ствердити їх стабільність, або зруйнувати всю систему 
духовного розвитку. Так виникає необхідність стану захищеності духовності, отже її безпеки. Мова 
йде про такі умови духовного становлення та розвитку сучасного суспільства і людини в ньому, в 
яких духовність, будучи індивідуально вираженою формою буття системи цінностей, пріоритетів, 
оцінок, мотивів, переконань і настанов, буде мати можливість своєчасного виявлення, запобігання, 
послаблення або усунення (відвернення) завади розвитку загально-ціннісного рівня громадян, їх 
творчо-пізнавального потенціалу, морально-етичного внутрішнього світу. Весь комплекс системи 
безпеки духовності обумовлює прогресивний розвиток всього суспільства шляхом використання 
потенціалу кожної особи. Так зараз для українського суспільства особливо актуальне питання без-
пеки духовності як гаранту стабільного розвитку та прогресу. 

Метою даної статті є виявлення сутнісних характеристик феномену безпеки духовності су-
часного українського суспільства. 

Для реалізації поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: 
• розкрити зміст категорії “безпека духовності”; 
• проаналізувати стан розробки проблематики безпеки духовності у філософській думці; 
• показати місце безпеки духовності в духовному житі суспільства; 
• проаналізувати взаємозв’язок безпеки духовності із основними формами суспільної сві-

домості. 
Аналіз наукових джерел і публікацій. У змістово-смисловому ключі проблема безпеки ду-

ховності в спеціальній літературі майже не порушувалася. Сучасного стану розробки явно недоста-
тньо для повноцінного розкриття сутності та особливостей безпеки духовності. 

Що стосується окремих аспектів проблеми, то варто зосередити увагу на двох основних – це 
поняття духовності та безпеки. 

Проблема духовності здавна знайшла своє місце в дослідженнях зарубіжних і вітчизняних 
авторів. Продуктивні ідеї щодо духовності розгортаються у творах Платона, Аристотеля, 
А. Августина, Ф. Аквінського, Г. Гегеля, І. Канта, А. Тойнбі, К. Ясперса. Особливу значимість у 
дослідженні проблеми духовності здобувають філософські ідеї релігійної спрямованості, до авторів 
яких відносяться М. Бердяєв, І. Ільїн, В. Соловйов, П. Флоренський, С. Франк. У “філософії серця” 
Г. Сковороди, М. Гоголя, П. Куліша, І. Франка, П. Юркевича, сфера розуму далеко не вичерпує ду-
ховного життя, її основою є “ідея серця” як такого центру внутрішнього світу людини, котрий ви-
значав її індивідуальність. 

У роботах, що спрямовані на дослідження сутності людини як духовного феномена духов-
ність розглядається як характерна риса і невід’ємна властивість людини, що визначає сенс її життя 
й діяльності (І. Абель, А. Алексеєнко, Е. Бєх, Ю. Білодід, Л. Буєва, В. Жадько, А. Канапацький, 
Н. Караульна, А. Корецька). 

У концептуальному плані принципове значення для розроблення теми мають дослідження 
представників сучасної української та російської філософської думки: В. Андрущенка, М. Бахтіна, 
Г. Горака, С. Кримського, М. Поповича, С. Пролєєва, В. Табачковського, Н. Хамітова. Особливо 
результативними для російських (І. Абель, Р. Аваков, В. Ксенофонтов, О. Ківа, О. Козлова) та укра-
їнських (В. Гринько, Р. Додонов, В. Ільїн, Л. Кривега, Б. Новиков, А. Осипов) науковців виявилися 
дослідження духовної сфери суспільства, особливостей духовного життя людини, формування та 
розвитку духовного світу особистості тощо. 

Відзначаючи обґрунтованість і високий рівень усіх досліджень, а також величезний обсяг лі-
тератури з проблеми духовності і характер її виявлення і функціонування в суспільстві, зазначаєть-
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ся, що розуміння категорії “духовність” сьогодні далеке від однозначності, а окремі важливі питан-
ня поки що взагалі залишаються поза увагою дослідників. 

Що стосується другого ключового поняття даного дослідження, то проблема безпеки найши-
рше розглянута у контексті національної безпеки та безпеки суспільства в цілому. У вітчизняній 
науці поняття “національна безпека” почало використовуватися лише на початку 90-х рр. ХХ ст. 
Автори розрізняють національну безпеку (О. Дзьобань, О. Пучков, А. Смєлянцев, К. Біла), соціаль-
ну безпеку (О. Білорус, Л. Ільчук, В. Горлинський, О. Хомра, Т. Русанова,) економічну 
(В. Горлинський, В. Крисаченко, Н. Потрубач, Р. Дацків, О. Стоян), політичну (В. Циганов), інфор-
маційну (О. Литвиненко, Л. Леонтьєва). 

Відзначене вище свідчить про те, що в галузі вивчення безпеки на внутрішньодержавному та 
міжнародному рівнях є наукові досягнення. Разом з тим залишається нерозв’язаною проблема ду-
ховної безпеки як складової національної, її значення, зміст та місце у системі державного захисту. 

Обговорення проблеми. Життя суспільства – складний, цілісний процес активно-творчої ді-
яльності людей, спрямований на освоєння й перетворення світу, творення, збереження, збільшення, 
освоєння культури в ході яких задовольняються, продукуються, розвиваються людські потреби [1, 
186]. Духовне життя суспільства первинне стосовно свідомості окремої людини, яка приходить у 
світ і застає духовний потенціал, який вже сформувався попередніми поколіннями. Людина вмирає 
й разом з тим зникає її свідомість, однак не вмирає духовна культура, незважаючи на всі історичні 
катаклізми; як не вмирає саме людство. Кожне покоління смертне, але в культурній діяльності воно 
переборює смерть, створюючи передумови духовного розвитку майбутніх поколінь. У реальному 
суспільному житті нерозривно переплетені матеріальне, речовинне й ідеальне, духовне. Духовне 
пронизує всі сфери громадського життя – економічну, соціальну, політичну, власне духовну. Адже 
в будь-якому виді діяльності людина прагне задовольнити не тільки матеріальні, але й духовні по-
треби, переслідує ті або інші цілі, реалізує конкретні плани, використовує певні ідеальні схеми дія-
льності, опирається на ціннісно-нормативну систему суспільства, тобто постійно формує й викори-
стовує закодовану в ідеальних образах соціальну інформацію [7, 19]. 

Так на сучасному етапі розгортання українського соціального буття гостро постає питання 
захисту й збереження якісних характеристик такої інформації; питання забезпечення ефективного 
функціонування діяльності людини і суспільства з вибору цінностей, пріоритетів, потреб; питання 
формування відповідних і необхідних у конкретний час історичного розвитку суспільства критеріїв 
такого відбору та вибору. Тобто питання формування системи безпеки духовності українського су-
спільства. 

За А.К. Уледовим духовне життя суспільства включає в себе такі елементи, як духовна діяль-
ність, духовні потреби, духовне споживання, духовні відносини [7, 21]. Так захищеність та мораль-
на спрямованість цих елементів дасть змогу формуванню ефективно діючої загальної системи без-
пеки духовності суспільства, яка в першу чергу, будучи досить важливим і активним фактором роз-
витку суспільної свідомості, детермінує її захист та моральну скерованість. 

На формування духовності сучасної людини впливає суперечливість, конфліктність традицій 
минулого і сучасності у зв’язку із суспільно-політичними, історичними й економічними динаміч-
ними змінами. У процесі державотворення зазнає змін соціально-культурний простір, котрий ви-
ступає як економічна, політична, культурна цілісність та система відносин. Враховуючи цінний до-
свід розвитку попередніх поколінь, треба акцентувати увагу на ідеях гуманізму, духовних ціннос-
тях українського суспільства, котрі сприяють формуванню сучасних ідеалів та традицій у культурі 
нового буття і мислення. Традиція і культура виступають соціальною пам’яттю і забезпечують сво-
боду вибору, набуваючи неповторно вираженого характеру [3, 59]. 

Отримуючи підтримку системи безпеки духовності, суспільна свідомість одержить більш по-
вний розвиток, сприяючи тим самим максимальній реалізації можливостей людського духу. І в той 
же ж час форми суспільної свідомості в свою чергу виступають як фактори ґенези, формування та 
стабільного функціонування всієї системи безпеки духовності, проявляючи в собі дієво-
продуктивний бік системи безпеки духовності суспільства, тобто діяльність з виробництва й від-
творення відповідних духовних цінностей та потреб. До таких форм, безперечно, ми відносимо на-
уку, мистецтво, ідеологію, ЗМІ, релігію, освіту й виховання. 

Зазначені форми характеризуються ознаками взаємозалежності та взаємодії, включенням пе-
вних типів духовної діяльності, також вони є інституціоналізованими підсистемами суспільства [7, 
25]. Так, наука ґрунтується на пізнанні законів природи, суспільства, самої людини. Релігія – на 
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своєрідному трактуванні сил природи, суспільства та самої людини, їхньої власної сутності. Мисте-
цтву притаманне естетичне відбиття дійсності. 

Всі вони не сукупність знань та ідей про свій предмет, а складний процес людської діяльнос-
ті, духовного виробництва таких знань та ідей. Тобто, наука, ідеологія, ЗМІ, мистецтво, релігія, 
освіта та виховання стали в суспільстві спеціалізованими видами духовного виробництва, духовної 
діяльності. І саме тому зараз нагальною є потреба забезпечення безпеки цих видів духовної діяль-
ності з метою отримання в майбутньому підтримки від самої системи безпеки духовності. 

Всі зазначені форми суспільної свідомості формують суспільну думку, яка в свою чергу є со-
ціологічно оформленим суспільним інститутом [2, 336], показником якості та стабільності розвитку 
суспільства в цілому. Отже, елементи духовної сфери та система безпеки духовності суспільства, 
природно, характеризуються певною злитістю. 

Не можна залишити поза увагою таке важливе питання як детермінанти розвитку духовної 
сфери життя суспільства, а отже і детермінанти формування системи безпеки духовності. Духовна 
сфера явно лідирує за багатством, розмаїтістю суспільних детермінант. Так ми виділяємо сферу 
економічну, соціальну, політичну, сферу суспільних потреб в передачі накопиченого досвіду соціа-
лізації (виховання нових поколінь). 

На наш погляд, найзагальнішим синтезуючим показником всіх перерахованих елементів є те, 
що в кожному з них свідомість виступає своєрідним центром, навколо якого поєднуються риси ко-
жного елемента. 

Зазначені детермінанти виступають об’єднуючими суспільство началами. В силу цього оче-
видна необхідність осмислення особливого роду явищ, процесів, зв'язків і відносин, котрі забезпе-
чують збереження цілісності суспільного життя, є необхідним фактором його стабільного функціо-
нування і відтворення. Причому в концентрованому вигляді означена потреба проявляється в діяль-
ності тих громадських організацій, котрі за своїм призначенням покликані забезпечувати консолі-
дацію держави, суспільства та соціальних груп, різного роду політичних партій і рухів. Мова йде, 
перш за все, про ті специфічні області та напрямки їх соціальної активності, де єдність та цілісність 
суспільства в найбільшій мірі піддаються випробуванням на забезпечення різних видів безпеки, 
здійснення великих суспільних проектів і акцій, що вимагають максимального напруження сил, мо-
білізації духовних можливостей їх учасників [4, 26]. 

Названі обставини в повному обсязі ставлять проблему осмислення змісту та шляхів форму-
вання безпеки духовності соціуму як цілісної системи, як фактора логіко-смислової інтеграції поте-
нціалу вирішення невідкладних задач будівництва сучасного українського суспільства. 

Система безпеки духовності осмислюється нами як багатоскладове утворення, що інтегрує 
духовний потенціал суспільства, який виступає фактором об'єднання різних сторін діяльності сус-
пільних суб'єктів, результати якої представлені і в сфері суспільної свідомості, і в низці матеріаль-
них явиш і процесів, і в специфічних соціальних технологіях і механізмах, і врешті-решт духовності 
суспільства. Різні аспекти системи безпеки духовності актуалізуються в залежності від тих чи ін-
ших соціальних потреб і запитів, а також від змісту, характеру та спрямованості цінностей і інтере-
сів різних соціальних груп і спільнот людей. Усе, що ми можемо назвати великою системою безпе-
ки духовності, складається з незліченої кількості окремих суб'єктів, подій, явищ, процесів, фрагме-
нтів, що мають безкінечну багатоманітність форм, властивостей і зв'язків. 

Вивчення, а відтак і формування духовного потенціалу в якості необхідної передумови мають 
пріоритет процесу над результатом, функціонального над об'єктивним. Почнемо з констатації: без-
умовної правоти гегелівського: „результат – ніщо без тієї тенденції, яка до нього привела", або ж, в 
іноформі: „результат – ніщо без свого становлення" [Цит. за 9, 36]. 

Об'єктивний аспект буття безпеки духовності суспільства, як правило, виявляється у загально 
значимій соціокультурній традиції – релігії, мистецтві, моралі, праві, політиці, ментальності, що 
складаються історично. Об'єктивний аспект буття безпеки духовності українського суспільства в 
умовах трансформації може бути реалізований в результаті спеціально організованої свідомої дія-
льності впливової суспільної групи, політичної еліти, інтелектуальний та моральний авторитет яких 
в суспільстві незаперечно високий. Нескладно побачити, що в сучасному пострадянському україн-
ському суспільстві можливості для реалізації об'єктивного змісту державної ідеології як інтегрова-
ного фактору духовності дуже незначні. Це пояснюється наявністю численних і поки складно пере-
борюваних „розривів" в духовній традиції. До того ж суспільна практика минулих 17 років, нажаль, 
наявно висвітила той факт, що політична, економічна та інтелектуальна еліта, яка сформувалася в 
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країні в наш час, а також більшість опозиційних партій та рухів так і не змогли виробити чітких та 
зрозумілих народові духовно-ідеологічних орієнтирів того шляху, котрим необхідно рухатися сус-
пільству. 

Отже, цінності та пріоритети українця доволі розмиті історично, а також бездіяльністю су-
часної незалежної держави в цьому питанні. Значними сучасними пріоритетами української куль-
тури слід визнати: партикуляризм, відстань до влади, непряма комунікація, широкий контекст, екс-
пресивність. 

Становлення нації є засобом боротьби з бездуховним способом життя українського суспільс-
тва, що формується під впливом всесвітньої глобалізації на основі діалогу різних культурних світів, 
різних типів цивілізації Заходу і Сходу [5, 85]. Тому безпека духовності залежить від вміння люди-
ни та суспільства маневрувати поміж впливами чужих культур, відділяючи їх негативний бік та 
сприймаючи лише позитивний. 

Саме завдяки діалоговій сутності виявляється безпека духовності, що невідривно сполучаєть-
ся з обов'язком і осмислюється як відповідальність. 

Такі чинники безпеки духовності як демократизм, толерантність, ненасильство, становлення 
нації, духовні потреби і духовна необхідність – є ефективними стратегіями особистісної і суспіль-
ної безпеки духовності у сучасному глобальному просторі. 

Одним з найширших проявів забезпечення безпеки духовності є виховання. І саме конкретні 
аспекти донесення інформації у процесі виховання здатні сформувати ефективну систему безпеки 
духовності особистості, а отже і суспільства в цілому. 

Процес виховання духовності поділяється на: 
1. Виховання духовних почуттів (наприклад, любові, вдячності, довіри, вірності, співчут-

тя) або моральне виховання. Виховання духовних почуттів пов'язуємо, насамперед, із становленням 
людини як соціальної істоти, підняттям її на рівень людини високоморальної. Так, моральність пе-
редбачає орієнтацію людини на суспільно-історичні норми та цінності, на конкретні оцінки інших, 
спільноти. Важливе завдання морального виховання – навчити жити людину серед людей, дотри-
муючись певних норм і правил, що прийняті у даному суспільстві, тобто адаптувати її до соціуму. 

2. Розумове виховання – розвиток мислення, пізнавальних здібностей, оволодіння логіч-
ними прийомами, методами наукового пізнання. Думка – це могутня сила, яка може бути спрямо-
вана як на одухотворення і гармонізацію себе, оточення, світу, так і на їх руйнацію. Тому кожен 
повинен усвідомлювати велику відповідальність за свої думки, слова, вчинки, а для цього потрібен 
високий рівень інтелектуального розвитку. 

3. Виховання волі (свідома саморегуляція людиною своєї поведінки й діяльності). На ви-
щих рівнях прояву воля передбачає духовні цілі, переконання та ідеали. Вона має подвійне спряму-
вання – на зовнішнє життя, досягнення успіхів і подолання перепон – з одного боку, і з іншого – на 
життя внутрішнє, самодисципліну, самовладання. Сильна воля є результатом відповідного рівня 
розвитку свідомості, глибокого розуміння навколишнього світу, правильного ставлення до нього й 
орієнтації у ньому; 

4. Виховання любові до праці та творчості (дієве перетворення себе і світу). Людина, яка 
уникає праці і її вищого виразу – творчості, скеровує свій розвиток у протилежний бік, тобто ніве-
лює себе до істоти суто біологічної; 

5. Виховання усвідомленого прагнення жити і діяти за моральними законами. Як відомо, 
дотримання норм етики дає можливість не тільки досягнути внутрішнього самовдосконалення, а й 
гармонійно співіснувати з іншими членами соціуму. Така об’єктивна зацікавленість формує потяг 
до духовності, що автоматично забезпечує її безпеку. 

Усі зазначені складові процесу виховання духовності втілюються в реальному житті засобами 
духовного виховання. Вони поділяються на прямі – ті, що сприймаються безпосередньо за рахунок 
особистої душевної активності, та непрямі – ті, що сприймаються опосередковано через підсвідо-
мість чи самостійне вторинне переосмислення.  

До прямих ми відносимо: 
1. Сімейні традиції та пріоритети.  
2. Система навчальних закладів. Всезагальність та контрольованість освіти гарантують до-

несення універсальних людських цінностей до кожного. 
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3. Урочисті події та акції. Обрядові дійства, релігійні, національні, суспільні свята, громад-
ські віча, доброчинні акції дають змогу залучитись до світу духовного та реалізувати свій власний 
духовний потенціал. 

4. Участь у вирішенні загальних проблем. Турбота про інших є однією з умов духовного са-
морозвитку та внутрішньої реалізації людини, при чому є неважливим які проблеми потребують 
вирішення – вузькосімейні чи загальнодержавні. 

До непрямих засобів духовного виховання належать: 
1. Мистецтво, особливо такі його види як живопис, література, музика, архітектура, кінема-

тограф. Мистецтво сприймається людиною не стільки розумом, скільки почуттями, воно звернене 
до душі людини і глибоко впливає на її розвиток. 

2. Назви (топоніми, назви вулиць, магазинів та ін.). Будучи пов’язаною із свідомістю, мова 
передає в словах закодовану інформацію про об’єкти, явища чи процеси. Так історична назва про-
спекту в м. Запоріжжі – Соборний, національно б консолідувала українців та допомагала б осягнути 
своє минуле. 

Окреслене вище дозволяє підкреслити, що якщо елементи системи безпеки духовності, що ін-
тегрується, не зустрічаються регулярно, або не існують, або не постають відразу один за одним, або 
не змінюються, то з таких елементів важко скласти ланцюги спричинювання. 

Висновки. Духовність є формою людської свідомості, сукупністю всіх її функції, тією части-
ною психіки, що охоплює моральність, почуття, власні погляди та цінності. Соціальна духовність 
виступає як діалектичний взаємозв’язок процесів, станів та рівнів інтелектуальної, психологічної, 
морально-етичної, тобто свідомої діяльності певного суспільства, що продукує духовні цінності і 
задовольняє духовні потреби його членів. В своєму діалектичному взаємозв’язку всі форми суспі-
льної свідомості впливають на становлення, формування та розвиток системи безпеки духовності, 
що в свою чергу покликана захищати та оберігати духовну сферу життя суспільства. 

В умовах трансформації українського суспільства, переходу до ринкових відносин суспільна 
духовність характеризується розірваністю, фрагментарністю, співіснуванням несумісних подань, 
розширюється смуга панування бездуховного, примітивного прагматизму. Індивід перестає бути 
тільки об'єктом духовного впливу з боку держави, церкви й інших соціальних інститутів, він усе 
більше стає суб'єктом власного духовного самобудівництва. Людина здобуває духовну волю, життя 
людини постає як серія її власних виборів, за допомогою яких індивід сам контролює й реалізує 
себе як духовна істота. 

Розгляд безпеки духовності як соціального феномену виявив складність і багатогранність її 
осмислення в теорії та недосконалість соціальної практики з її формування та розвитку. Безпека 
духовності як дієвість, спрямована на відшукання моралі, добра, краси, істини, на самотворення, на 
самовизначення індивіда, виступає важливим фактором соціалізації й повноцінного буття людини. 

Для розвитку духовності суспільства має значення гармонічний розвиток духовності кожного 
члену суспільства. Для загальної гармонії важлива кожна частка цілого. І в зворотному процесі – 
ціле (в нашому випадку це суспільство) впливає на свої частки (ті особи, що є членами даного сус-
пільства). Так виховання як процес донесення необхідної духовної інформації ефективно формує 
систему безпеки духовності шляхом прищеплення духовних почуттів, любові до праці і творчості, 
потягу до розумового та вольового зростання, до моральності життя. За допомогою прямих та не-
прямих засобів духовного виховання суспільство володіє методами отримання відчутного результа-
ту підвищення загально духовного рівня. 

Отже, безпека духовності виражається безпосередньо через активність буття. Вона не зали-
шається лише внутрішнім фактором, а активно впливає і навіть формує зовнішні чинники. 

Перспективи подальших наукових досліджень: проблема сутності духовності, співвідно-
шення безпеки духовності й національної безпеки, визначення та характеристика факторів форму-
вання якісних показників системи безпеки духовності. 
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SUMMARY 
The author of article defines the concept of the safety of spirituality in conditions of socialcultural 

transformations of the Ukrainian society, analyzes a place of the safety of spirituality in a spiritual life of 
the society, opens the mechanism of their interaction and focuses attention on importance of the functions 
of the safety of spirituality as a accumulating force of the society. Components of process of spiritual 
education and ways of introduction spiritual are defined. 

І.О. ЧЕРНОВ  
 

ЕКОНОМІЧНИЙ  РОЗВИТОК СУСПІЛЬСТВА:  
СУТНІСТЬ ТА  СПРЯМОВАНІСТЬ 

 

В умовах глобальної економічної кризи актуалізується питання щодо сутності та спрямова-
ності економічного розвитку суспільства.  Дотичними  до досліджуваної проблеми є наукові розвід-
ки В.Л. Іноземцева [1], М.Кастельса [2], Є.А. Паршавіна [3], О.К.Скаленка [4] та інших.  Але  реалії 
сьогодення спонукають  науковців з’ясувати причини  кризових явищ, особливості економічного 
розвитку сучасного соціуму, сутність та  тенденції  його подальшого  економічного зростання. Це й 
виступає метою написання цієї статті. Культура наукового дослідження перш за все потребує 
з’ясування змісту основних понять. Так, поняття «розвиток» тлумачиться в науковій літературі як 
незворотна, спрямована, необхідна зміна матеріальних та ідеальних об'єктів в результаті чого вини-
кає нова якість. Розвиток  має такі ознаки: – якісні зміни в предметі, явищі  або процесі; – певна 
спрямованість; – спадкоємність та незворотність  розвитку. Виокремлюють такі концепції (моделі) 
розвитку як  діалектика, метафізика, еклектика, синергетика тощо. Поняття «суспільство»  розумі-
ється  як  сукупність людей, що об’єднані  соціальними нормами, інститутами, цінностями. Що  ж 
виступає рушійними силами розвитку суспільства взагалі та його економічної сфери, зокрема. Це – 
праця людей, їхні  потреби, інновації у виробництві товарів та послуг, конкуренція, наявність енер-
горесурсів, фінансів, інвестицій, технологій ефективного менеджменту та деякі інші чинники. Еко-
номічна сфера суспільства – система економічних відносин, що виникає й відтворюється в процесі 
матеріального виробництва. Основою економічних відносин і найголовнішим фактором, що визна-
чає їхню специфіку, є спосіб виробництва й розподілу матеріальних благ у суспільстві. Поняття 
«економіка», що з'явилося в часи Аристотеля в Древній Греції, поєднує два слова: «господарство» 
(ейкос) і «закон» (номос) і може бути витлумачене як «мистецтво ведення господарства» або «гос-
подарювання за законами». Економіка, що розуміється як господарство, – це створена людьми сис-
тема використання й перетворення різних ресурсів, засобів, наявних у навколишнім середовищі, з 
метою виробництва благ, що задовольняють потреби людини, суспільства, держави. І на кожному 
етапі розвитку людства   актуальною була відповідь на такі фундаментальні питання як: «що роби-
ти», «як робити», «для кого робити», «як використовувати зроблений товар», «як погодити вироб-
ництво й споживання» тощо.   

Щодо особливостей  сучасної економічної кризи, то зазначимо, що вона має глобальний і 
обумовлена    збігом  одразу декількох   факторів. Причинами економічної кризи виступає наступ-
не: неефективність існуючої світової фінансової системи щодо регулювання фінансових ризиків;  
дисбаланси між масштабами фінансових операцій і фундаментальною вартістю активів, між попи-
том на кредитні ресурси й джерелами його забезпечення; збій системи глобального економічного 
зростання з одним центром необмеженого й безконтрольно друку гроші й споживання благ і при-
йняття ключових економічних і фінансових рішень;  нерівномірний розподіл створюваного добро-
буту як усередині країн (між верствами населення), так і між різними країнами й регіонами миру; 
завищені очікування, невиправдано роздуті апетити корпорацій відносно постійно зростаючого по-
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питу; швидкий ріст стандартів особистого споживання, що не був підкріплений реальними мож-
ливостями, установка на благополуччя в борг, за рахунок майбутніх поколінь.  

Адекватне осмислення глобальної економічної  кризи вимагає:  –  відмову від ізоляціонізму й 
невтримного економічного егоїзму, від зведення бар'єрів на шляху світової торгівлі й руху капіта-
лів; – удосконалювання ринкових механізмів; –  недопущення концентрації в руках держави надли-
шкових активів;  – перешкоджати  розмиванню духу підприємництва, а також принципу особистої 
відповідальності людини – підприємця, інвестора, акціонера – за власні рішення; – відповідальну 
макроекономічну політику (недопущення необґрунтованого збільшення бюджетного дефіциту, 
стримування нагромадження державного боргу, відмова від фінансового популізму  й авантюрної 
фондової гри).  

Практичні кроки щодо подолання глобальної економічної кризи передбачають: – виявити ре-
альне положення справ  у всіх суб’єктів господарювання,  списання безнадійних боргів і «поганих» 
активів;– звільнитися від віртуальних грошей, дутих звітів і сумнівних рейтингів; відомості про 
самопочуття світової економіки  та  реальний стан корпорацій не повинні перебувати в полоні ілю-
зій, навіть якщо ці ілюзіоністи – великі аудиторські й аналітичні бюро; – повернення до поняття фу-
ндаментальної вартості активів, тобто оцінки того або іншого бізнесу повинні будуватися на його 
здатності генерувати додану вартість, а не на різного роду суб'єктивних поданнях; економіка пови-
нна стати економікою реальних цінностей; – сприяння появі в майбутньому декількох сильних регі-
ональних валют; – більшу відкритість у проведенні кредитно-грошової політики країн-емітентів 
резервних валют, прийняття цими країнами на себе зобов'язання керуватися міжнародними прави-
лами макроекономічної й фінансової дисципліни; – перехід від застарілого однополярного устрою 
світової економіки до системи, заснованої на взаємодії декількох великих центрів, зміцнення систе-
ми глобальних регуляторів, заснованих на міжнародному праві й системі багатосторонніх угод; – 
формування справедливої й ефективної світової економічної архітектури, що володіє гарантованим 
доступом до необхідних ресурсів життєзабезпечення, а також до нових технологій і джерел розвит-
ку, що дозволяє мінімізувати ризики повторення нових криз. Антикризова економічна політика 
держави повинна бути спрямована на: – підтримку внутрішнього попиту, на соціальний захист 
населення, створення нових робочих місць, на зниження податків на виробництво, на оптимізацію 
державних видатків;  –  створення платформи для посткризового розвитку суспільства – створення  
привабливих умов для глобальних інвестицій, формування сприятливого підприємницького середо-
вища, розвиток конкуренції, створення стійкої кредитної системи, що опирається на достатні внут-
рішні ресурси, реалізація транспортних і інших інфраструктурних проектів, розвиток інноваційних 
секторів економіки, насамперед тих, у яких країна має конкурентні переваги [5].  Треба наголосити 
на все вагомішій ролі інновацій в економічному розвитку сучасного суспільства ( див. табл. 1)[6]. 

Таблиця 1. 
Трансформація ролі інновацій в економічному розвитку суспільства 

 

Стадії розвитку 
економіки 

    Фактори     

Доіндустріальна  
до 1950 р. 

Індустріальна    
1950-1975 р.  

Інформаційна 
 1976-2000 р.  

Інноваційна після 
2000 р. 

Критичні фак-
тори економіч-
ної переваги. 

Земля, праця. Капітал. Інформація. Знання. 

Особливості ви-
робництва й на-
укових дослі-

джень. 

Конвеєрне вироб-
ництво. Одиничні 
НДР. 

Масове виробництво. 
Численні НДР. 

Стандартизація про-
дуктів, послуг,  НДР 
(надвиробництво 
товарної маси).  

Виробництво знань. 
Виробництво товарів 
на замовлення. НДР 
на замовлення. 

Критичні фак-
тори конкурент-
ної переваги. 

Асортименти това-
рів. 

Ціна-якість. Витрати 
або диференціювання 
товарів. 

Швидкість- тимча-
сова конкуренція. 
Витрати + диферен-
ціювання товарів. 

Інновації. 

Особливості тех-
нології менедж-
менту (структу-
ри, процеси, ме-

тоди). 

Лінійні й функціо-
нальні структури. 
Планування вироб-
ництва. 

Ієрархічні структури. 
Планування й про-
гнозування. Керуван-
ня по цілям, керуван-
ня за результатами. 

Мережні організації. 
Маркетинг. Корпо-
ративність. 

Ущільнення 
структур. Реінжині-
ринг. Керування 
знаннями. Нелінійні 
(адаптивні) стратегії. 
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Визначення ка-
тегорії "іннова-

ція". 
Нові продукти. 

Нові товари, нові ри-
нки, нові технології 
(виробничі, управлін-
ські, соціальні й ін.) 

Задоволення нової 
потреби (або по но-
вому). 

Створення нової цін-
ності, нової вигоди. 

Роль інновацій 
на рівні підпри-

ємств. 

Розмаїтість асорти-
ментів. Підвищення 
рівня прибутковос-
ті. 

Функція підприємст-
ва. Інструмент під-
приємництва. Основи 
бізнесу 

Підвищення конку-
рентоспроможності. 
Засіб досягнення 
мети підприємства. 

Ціль діяльності під-
приємства. 

Роль інновацій в 
економіці. 

Підвищення проду-
ктивності економі-
ки. 

Реалізація потенціалу 
суспільства. 

Поширення нової 
якості життя. 

Процвітання суспіль-
ства в цілому. 

 
 

Так як економіка XXI століття – це економіка людей, то інтелектуальна складова в глобаль-
ному економічному розвитку буде зростати. Це спонукає державу й громадянське суспільство ство-
рювати додаткові можливості для самореалізації людини, на її право одержувати якісну й найсуча-
снішу, затребувану на ринку праці освіту й ті професійні навички, які будуть широко затребувані в 
сьогоднішньому й у завтрашньому світі. Саме якісна освіта, довіра й солідарність допоможуть краї-
нам перебороти нинішні труднощі і домогтися процвітання й благополуччя в XXI столітті. Кризові 
явища в глобальній економіці оголили власні проблеми українського соціуму. Інфляція, згортання й 
без того недостатньо розвиненого внутрішнього кредитного ринку, викликаний цим спад  попиту й  
скорочення або вповільнення зростання виробництва, зростання масштабів безробіття,   падіння 
рівня життя значної частини населення, майнове розшарування. У кризових умовах дерегулювання, 
сподівання на невидиму руку ринку все виразніше демонструють свою ущербність. 
Ультраліберальний капіталізм себе дискредитував, і світ шукає  нову ринкову соціальну модель. 
Протягом останніх двох десятиліть хід глобалізації збігався з підйомом англосаксонської моделі 
капіталізму вільного ринку. Ринок тріумфував над державою. Тепер баланс між ними зрушується 
вбік державного регулювання, причому   не тільки в сфері фінансів. Світ має потребу в новому 
мультилатеризмі (у визнанні правомірності й інших, крім ліберальної, моделей розвитку сучасної 
економіки, у синтезі переваг кожної з них). Іде інтенсивний пошук нової моделі або парадигми 
економічного устрою, нові підходи в економічній політиці прокладуть собі дорогу. Одна з 
найбільш гострих проблем – роль держави в національному господарстві. Широко розповсюджені 
дві точки зору: перша  – держава повинна піти з економіки або, щонайменше, звести до мінімуму 
власну участь у цих процесах;  друга – держава повинна посилити свій вплив на економічні проце-
си.  Безперечно, соціальна держава покликана представляти й забезпечувати інтереси всього 
населення, а не бути комітетом із керування справами найбільш  заможної й впливової її частини. 
Але це припускає не тільки справедливий і ефективний демократичний устрій суспільства, підконт-
рольність йому державної бюрократії, але й значну роль держави в перерозподілі ВВП. Тільки в її 
владі протидіяти стихії наростаючого соціального розшарування, гарантувати  справедливий доступ 
людей до суспільних благ – освіти, охорони здоров'я, культури.  Крім того, на державу лягають від-
повідальні функції запобігання й подолання провалів чисто ринкових механізмів, і не тільки в гро-
шово-фінансовій сфері, що сьогодні всім очевидно, але й в інших сферах життєдіяльності суспільс-
тва. Мова йде, наприклад, про розвиток науки, освіти, культури, охорони здоров'я й навколишнього 
середовища, створення економічної інфраструктури, не говорячи вже про забезпечення національ-
ної безпеки й правопорядку. Держава здатна відігравати істотну роль у стимулюванні інноваційно-
го процесу, вкладаючи бюджетні  кошти  в ключові, технічно передові виробництва,  особливо в 
новостворювані, а, також беручи участь у керуванні ними. Її  підтримка незамінна й для сільського 
господарства, з огляду на мінливі кліматичні умови й  наслідки минулих соціальних  катаклізмів, 
що пережила ця галузь за останні десятиріччя.  Доводи проти державного втручання,   звичайно, 
зводяться до його  неефективності через недостатню компетенцію чиновників, їх  корупційність і  
надмірний бюрократизм. Державу обвинувачують у непрозорості обговорення й прийняття рішень, 
необ'єктивної, а то й свідомо помилкової інформації, що надається громадськості, у відсутності 
зворотного зв'язку з  підопічним населенням і бізнесом.  Звичайно, подібні докори  найчастіше не-
безпідставні.  Але загальновідомо, що  приватний бізнес також характеризується відхиленням від 
законів, підкупом чиновників,  шахрайством.  Тому сама дилема: вільний ринок або контроль і 
участь держави в ньому, виглядає надуманою. Питання укладається в правильному поєднанні обох 
начал в розвитку економіки  й вживанні заходів по наведенню порядку в суспільстві. У першу чер-
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гу, потрібне якісне поліпшення роботи державної системи керування, вирощування класу непідку-
пних, сумлінних і високо компетентних керівників.   Підбор кадрів повинен відбуватися не за 
принципом їхньої   лояльності партійному начальству, не по родинній близькості, дружбі й особис-
тим симпатіям, а за рівнем компетентності, професійним знанням і досвіду, сумлінності, умінню 
працювати з людьми, відстоювати суспільні інтереси.  Зрозуміло, що відразу такого роду зміни   не 
відбуваються. Україна ще довго буде сильно уступати іншим країнам у своїй конкурентоспромож-
ності на світовому ринку і через  неефективність державної системи керування й низької якості чи-
новництва. Але, щоб забезпечити, перш за все, економічний розвиток, важливо визначитися з облі-
ком  і аналізом сучасних світових реалій, у тім, якою повинна бути роль держави в сучасній еконо-
міці і як до цього прийти. Необхідно сформулювати чітку концепцію державного будівництва й 
економічної участі, і, зрозуміло, послідовно проводити її в життя. У переході до цивілізованого й 
соціально орієнтованого ринку в Україні багато чого залежить від держави, тих законів і моральних 
норм поводження, дотримання яких вона повинна забезпечувати  своїм авторитетом, всіма доступ-
ними в її розпорядженні коштами. Тому й потрібно зміцнювати державу, а не зводити нанівець йо-
го економічні функції. Інакше не приборкати приватний бізнес у його невгамовній спразі наживи, 
що йде, як правило, у розріз із інтересами загального процвітання, не стримати його корпоративний 
егоїзм. Гігантські втрати країни від втечі капіталів за кордон представляють, мабуть, один з най-
більш яскравих прикладів недооцінки можливостей держави, вірніше, її нездатності впливати на 
розвиток виробництва,  направляти  наявні в країні  капітали на підйом власної економіки. 

Подальший економічний розвиток українського суспільства  передбачає вирішення наступ-
них  проблем: перехід до інноваційно-інвестиційної моделі економіки; зменшення енергозатратності 
виробництва та побуту; подолання системної кризи інфраструктури – зношеність і технологічна 
відсталість промисловості, транспорту, житло-комунального господарства, доріг;  розширення пе-
реліку та підвищення якості соціальних послуг (заробітна платня, безпека, правопорядок, освіта, 
медицина, страхування, пенсійне забезпечення, кредити,  зв'язок, інтернет тощо);  оптимізація опо-
даткування; раціональне бюджетування тощо. 

Зазначимо, що основна мета розвитку суспільства, – створити середовище, що сприяє тому, 
щоб люди могли насолоджуватися довгим, здоровим і творчим життям. Тому економічний розвиток 
повинен сприяти цій меті. Як вважав Аристотель, «багатство існує ради чогось іншого». Цим «чи-
мось іншим» є можливість людей реалізувати свій  творчий потенціал. Реальна можливість означає 
наявність реального вибору, який виникає, коли людина має достатній дохід, освіту, хороше здоро-
в'я й живе в країні, де є свобода, стабільність. Розвиток суспільства можна уявити собі як процес 
розширення меж реальної людської свободи.. За останні десятиліття у всьому світі відбувалося не-
бачене раніше зростання матеріального добробуту й процвітання. У той же час це зростання було 
дуже нерівномірним, і багато людей не  могли скористатися його результатами. Масова вбогість, 
глибоко вкорінена нерівність і відсутність політичних прав і повноважень призводять до того, що 
значна частина  населення Землі не володіє реальною свободою вибору. Більш того, економічний 
розвиток суспільства дотепер вимірюється іноді без урахування руйнування навколишнього сере-
довища й виснаження природних ресурсів. 

Оцінка економічного розвитку суспільства повинна відштовхуватися від можливості довгого 
й здорового життя людини в тій чи іншій країні ( показник – тривалість життя), отримання освіти 
(вимірюється рівнем письменності дорослого населення й обхвату населення початковою, серед-
ньою й вищою освітою), підтримки гідного життєвого рівня (вимірюється показником доходу  на 
особу). Вище названі індекси (що в якійсь мірі характеризують економічний розвиток суспільства) 
у жодному випадку не є всеосяжним мірилом розвитку людини. Зокрема, вони не містять такі важ-
ливі індикатори, як дотримання прав людини, демократичних свобод і соціальної рівності. Але вони 
дозволяють побачити прогрес  у розвитку  суспільства й людини, а також  взаємозв'язок між дохо-
дом (економічний аспект) і добробутом соціальний аспект). 

Фактом є дуже значний розрив за рівнем добробуту і життєвим можливостям в сучасному 
взаємозалежному світі. Для опису нового порядку  все частіше починають користуватися мовою 
«всесвітнього села» (тобто світової спільноти, у якій відстані істотно скоротилися завдяки викорис-
танню нових засобів комунікації). Проте якщо подивитися на всесвітнє село крізь призму розвитку 
людини, можна відмітити, що вона поділена на вулиці для імущих і неімущих. Тому середньостати-
стичний мешканець Норвегії (одна з найбільш економічно розвинених країн сучасного світу) і та-
кий же середньостатистичний житель такої країни, як Нігер (економічний аутсайдер) живуть в різ-
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них кінцях всесвітнього села. У Норвегії люди багатше, ніж в Нігері, в 40 з гаком разів. Живуть во-
ни майже удвічі довше. І мають практично необмежену можливість здобувати початкову, середню і 
вищу освіту, тоді як в Нігері обхват населення освітою складає лише 19%  населення [7].  

Підсумовуючи, зазначимо, що закономірним є те, що значення показників розвитку людини 
коливаються разом з рівнем економічного розвитку країни і доходом, що отримує особа. І це ще раз 
підкреслює значущість стабільного  економічного  розвитку для загального прогресу суспільства. 
Дуже низький середній дохід в поєднанні з високим рівнем бідності ведуть до дефіциту основних 
свобод в суспільстві і це позбавляє людину можливості повноцінно реалізувати свій творчий поте-
нціал. В подальшому економічному розвитку суспільства будуть посилюватися  саме людиновимі-
рні аспекти. 
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SUMMARY 

The article is devoted  to the analysis of essence, directions of economic development of a society, 
its value in society progress. 

Д. В. МЕТІЛКА 
 

ФЕНОМЕН НАСИЛЛЯ В СУЧАСНІЙ ФІЛОСОФСЬКІЙ ДУМЦІ 
 

Актуальність дослідження підходів, які орієнтовані на з'ясування сутності насилля, обумов-
лена тим, що у сучасних дослідженнях насилля та пов'язаних із ним тем (агресія, примус, влада, 
терор і т. д.) переважають роботи, що оперують уже готовими концептами насилля, де акцент ро-
биться на аналізі проявів насилля в конфліктах різного соціального масштабу: від внутрісімейного 
насилля до воєн і міжнародного тероризму. Але, оскільки більшість із них спрямовано на дослі-
дження явищ, а не сутності, про повну ясність у розумінні феномена насилля говорити не доводить-
ся. Велика кількість досліджень насилля ще не гарантує якісного розуміння його суті. Передумови 
до цього можуть створюватися тільки в рамках сутнісних підходів до проблеми насилля. 

Різноманіття форм і контекстів проявів насилля зумовлює також і різноманіття теоретичних 
підходів до його осмислення, найбільша частина яких носить міждисциплінарний характер і охоп-
лює такі сфери гуманітарних досліджень, як філософія, індивідуальна й соціальна психологія, полі-
тологія, культурна антропологія, релігієзнавство, соціологія, кримінологія. 

Ціль даної статті – з'ясувати, якою мірою сучасні філософські підходи до насилля виявляють 
його сутнісні характеристики. Дотичними до означеної проблеми є наукові дослідження Х. Хоф-
майстера [1], А. П. Назаретяна [2], В. В. Остроухова [3], В. І. Фуркало [4], А. Г. Бобрової [5],          
Н. В. Аніщук [6], О. В. Чернецької [7] та багатьох інших. 

Існуючі в сучасній філософії підходи до проблеми насилля можна класифікувати в такий спо-
сіб: – онтологічні; – етичні; – аксіологічні; – філософсько-антропологічні; – соціально- та політико-
філософські. 

У межах кожної з вищезгаданих груп підходів можна виділити окремі напрямки, які взаємо-
залежні як на внутрішньо-груповому, так і на міжгруповому рівнях. Прояснення структурно-
функціональної єдності цих зв'язків являє собою окреме метатеоретичне питання, розгляд якого 
виходить за рамки даної статті. Тут помітимо лише, що методологічна рефлексія необхідна як для 
того, щоб одержати адекватне й цільне уявлення про сучасний стан філософських досліджень на-
силля, так і для того, щоб спробувати осмислити у всій його складності сам феномен насилля в су-
часному суспільстві. 
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Враховуючи тісний взаємозв'язок поняття насилля з поняттями примусу, влади, агресії, неми-
нуча їх інтерференція у будь-якій спробі осмислення насилля, яке навряд чи можливо представити 
як деякий ізольований феномен-в-себе, якесь "чисте насилля". Тому в філософському дискурсі про-
блеми насилля поряд з онтологічним питанням його сутності неминуче виникають етичні мірку-
вання про зло, аксіологічні проблеми стосовно поширення нігілізму в сучасному світі та невідпові-
дності між системами цінностей у представників різних соціальних груп і культур, що вступають 
один з одним у комунікації, філософсько-антропологічні проблеми агресивної поведінки, політико-
філософські міркування про війну, боротьбу за владу, тероризм, захист прав людини, та безліч ін-
ших питань, для вирішення яких ясність розуму важлива нітрохи не менш, аніж тверда воля. 

Розглянемо тепер вищезгадані п'ять груп сучасних філософських підходів до проблеми на-
силля більш докладно. Під сучасними маються на увазі дослідження другої половини XX – початку 
XXI століть. 

У рамках онтологічного підходу насилля мислиться як одна з першооснов усього сущого. Пе-
редумовою такого підходу є уявлення світу у вигляді системи взаємодіючих сил. Уявлення сили як 
серцевини всього сущого, якоїсь категорії категорій, стає можливим тільки в тому випадку, якщо 
ми осягаємо її не як щось онтичне дане, тобто непредметно. Світ сил — це універсум відносин, а не 
зв'язаних ними предметів. Насилля — частина цього универсума, одна з модифікацій фундамента-
льної категорії сили. Очевидно, що збагнення умов, при яких відбувається перетворення сили в на-
силля, становить проблемне ядро онтологічного підходу до насилля.  

Якщо філософська продуктивність неомарксистських і неофрейдистських ревізій 
історіософських і психологічних концепцій насилля у виконанні представників Франкфуртської 
школи (В. Беньямін, Т. Адорно, Г. Маркузе, М. Горкгаймер, Е. Фромм, Ю. Габермас та ін.) вияви-
лася недовговічною і, у цілому, вичерпала себе протягом другої половини XX століття, то праці 
вищезгаданих авторів посприяли відродженню більш стійкого інтересу філософського 
співтовариства до напівзабутої онтології насилля, яка ще із часів становлення новоєвропейської 
філософії перебувала в тіні політико-філософських, етико-правових та історіософських парадигм. 

У другій половині XX та на початку XXI сторіччя одержали розвиток такі теорії насилля, які 
з відомою часткою умовності можна назвати онтологічними. Для їхніх авторів (Ж. Дельоз, Ж. Дер-
ріда) характерне прагнення розглядати проблематику насилля, по можливості абстрагуючись від її 
етико-правових імплікацій. 

Ж. Дельоз приводить наступний критерій розрізнення сили та насилля: "Усяка сила вже є від-
ношенням, тобто владою: у сили немає ані іншого об'єкта, ані іншого суб'єкта, крім сили... Справа в 
тому, що насилля впливає на тіла, об'єкт, або певні істоти, міняючи або руйнуючи їхню форму, тоді 
як у сили немає інших об'єктів, крім інших сил, немає іншого буття, крім взаємин" [8, 97]. Здається, 
подібний підхід не стільки проясняє проблему співвідношення сили, насилля та влади, скільки, на-
впаки, заплутує її: крім того, що нівелюється різниця між силою та владою, так ще й гіпостазована 
чиста воля перетворюється в насилля при найменшому зіткненні з "брудним" світом емпіричних 
об'єктів, з якими вона з волі Дельоза змушена співіснувати в одному гетерономному концептуаль-
ному полі. Для з'ясування специфіки влади, сили та насилля більш перспективним представляється 
конструювання гомогенних середовищ аналізу, у межах яких можна було б прояснити як їхньої по-
дібності, так і розходження. 

В есе "Насилля та метафізика" [9] Ж. Дерріда пише, що насилля "є гіпотезою про підпорядку-
вання іншого тотожному" [9, 727]. Дезавуюючи класичну філософію як метафізику присутності й 
тотожності в рамках свого філософського проекту деконструкції, Ж. Дерріда мислить себе борцем 
проти претензії трансцендентального означуваного західної метафізики на тотальність. На сторін-
ках есе Дерріда дає ряд визначень насилля, жодне з яких не претендує на повноту, але виявляє інте-
лектуальні аспекти метафізичного насилля. Дерріда пропонує "визначити насилля як необхідність 
для іншого не виявляти себе як те, що він є" [9, 696]; "насилля, як приховання себе у своєму влас-
ному розкритті" [9, 716]. 

Міркуючи про онтологічне насилля, Дерріда пише, що "предикація є перше насилля. Насилля 
з'являється разом із артикуляцією... Сама дикція ненасильницької метафізики є її перше спросту-
вання" [9, 714]. Далі Дерріда пише: "В онтологічно-історичному насиллі, що дозволяє мислити на-
силля етичне, в економіці як думки про буття, буття необхідним образом виявляється прихованим. 
Перше насилля є це приховання, однак воно є також першою поразкою нігілістичного насилля та 
першої епіфанією буття" [9, 716]. 
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Таким чином, Дерріда через онтологічний аналіз насилля доходить висновку про його прин-
ципову невикорінність. 

У рамках етичного підходу насилля розглядається як категорія морального життя індивіда. 
Етичний підхід до проблематики насилля орієнтований на розробку ефективних методів ненасиль-
ницького вирішення соціальних конфліктів. 

У цей час рух ненасилля знаходить собі все нових і нових прихильників. Публікується безліч 
досліджень філософії ненасилля [10; 11], організуються численні конференції та круглі столи [12]. 
Полемізуючи із критиками етики ненасилля, які говорять про те, що така етика є утопічною по сво-
їй суті, провідний російський дослідник А. А. Гусейнов пише, що етика ненасилля — "цілком 
предметна, навіть технологічна парадигма поведінки" [13, 75]. А. А. Гусейнов високо оцінює прак-
тичні можливості такої парадигми: "Етика ненасилля відкриває іншу перспективу, забезпечуючи 
з'єднання етики й політики, цілей і засобів" [13, 78] 

Видатного дослідника агресії, основоположника этологічного підходу до аналізу насилля,       
К. Лоренца досить тривожила думка про те, чи зможе людина винести тягар відповідальності, який 
у міру розвитку цивілізації буде ставати ще тяжче: "Можна чекати, що цивілізація буде розвиватися 
усе більш прискореним темпом — хотілося б сподіватися, що культура не буде від неї відставати, 
— і тією самою мірою буде зростати й ставати усе важче тягар, покладений на відповідальну мо-
раль. Розбіжність між тим, що людина готова зробити для суспільства, і тім, чого суспільство від 
нього вимагає, буде зростати; і відповідальності буде усе важче зберігати міст через цю прірву" [14, 
249]. Через таку велику кількість масштабних проблем особливо важливим питанням стає розробка 
такої етичної позиції, яка дозволила б людині непохитно зустріти численні виклики сучасності. 
Один із найбільш конструктивних і ретельно продуманих варіантів сучасної етики пропонує фран-
цузький філософ А. Бад'ю. 

В "Етиці" [15] А. Бад'ю розвиває етичні питання своєї оригінальної концепції філософії, ра-
ніше викладеної їм в "Бутті та події" і "Маніфесті філософії". Затверджуючи, що Зло існує, А. Бад'ю 
відрізняє його від насилля, "що робиться людською твариною заради самозбереження, заради пере-
слідування своїх інтересів, — від насилля, що перебуває по цю сторону Добра й Зла... що, отже, Зло 
є категорією не людської тварини, а суб'єкта" [15, 96-97]. 

Починаючи із середини XX сторіччя історія людства проходить під знаком процесів глобалі-
зації та формування постіндустріального суспільства. Це призвело до появи нових форм насилля, 
що вимагають осмислення. Терор як ефективний засіб геополітики, витончені техніки "промивання 
мізків", поява так званих асиметричних воєн, зростання ролі ЗМІ у військово-політичних конфлік-
тах, психологічні та інформаційні війни — ексцеси суспільства, що глобалізується, і число їх з ко-
жним днем росте. Глобалізація суспільства супроводжується глобалізацією насильства. Тому для 
ефективної боротьби з таким його проявом, як, наприклад, міжнародний тероризм, важлива не тіль-
ки виваженість політичних рішень, але і їхня оперативність. Безпрецедентна новизна глобальних 
викликів сучасності в сполученні з вимогою оперативно й гідно на них реагувати надає завданням 
філософського осмислення сучасних суспільних проблем особливої гостроти. У ситуації кризи тра-
диційних релігій і моральних цінностей, які ними проповідуються, особливу важливість здобуває 
критичний розгляд аксіологичних проблем насилля. 

У рамках аксіологічного підходу до насилля на перший план виходить аналіз того, яким чи-
ном ціннісні орієнтації детермінують поведінку індивідів у конфліктних ситуаціях, а також пошук 
шляхів до консолідації різних систем цінностей у таку систему, яка б запобігала насильницькому  
вирішенню конфліктів. 

Одним із провідних вітчизняних дослідників соціально-філософських проблем насилля й те-
рору в аксіологічній перспективі є В. В. Остроухов. Він сигналізує про гносеологічну кризу, у якої 
перебувають сучасні дослідження насилля. Він пише: "Зникла історична специфіка смислу самих 
феноменів терору і тероризму як явищ соціально-історичного характеру… Невиявленість смислу 
досліджуваних феноменів є суттєвою перешкодою для створення істинної, чіткої теоретичної кон-
цепції або ж теоретичного знання про терористичну діяльність" [3, 37]. На його думку, "те, що ро-
биться в сучасній правовій та соціально-філософській літературі у сфері визначення феномену те-
роризму... взагалі швидше нагадує термінологічну еквілібристику, ніж науковий спосіб визначення 
змісту, сутности поняття" [3, 43]. В. В. Остроухов констатує: "Незважаючи на величезну кількість 
праць, присвячених проблемам тероризму, на сьогодні ми не маємо остаточного й єдиного варіанта 
теоретичної концепції, яка б науково-коректно подавала цей феномен соціального життя" [3, 42]. 
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Методологічні проблеми дослідження насилля і, зокрема, терору, обумовлені багатьма причинами, 
серед яких, на думку В. В. Остроухова, можна виділити наступні: 

• велика різноманітність схем класифікацій насилля (зокрема, сучасного тероризму), які 
ґрунтуються на різних принципах розуміння його сутності; 

• незбіг у відображенні нормами кримінального права філософсько-соціологічних концеп-
тів розуміння феномену насилля; 

• помилкове ототожнення сутнісно різних феноменів суспільного буття (наприклад, понять 
терору та тероризму); 

• недостатнє прояснення мотивів учасників насильницьких конфліктів [3, 42-52]. 
В. В. Остроухов доходить висновку: "Сучасна цивілізація, ґрунтуючись на принципах тради-

ційного розуміння насилля, способів його можливого застосування, повинна змінити парадиґму ми-
слення. Наявність загрози термоядерної, біологічної та інших видів катастроф, у результаті яких 
людство може взагалі припинити своє подальше існування, вимагає зміни багатьох підходів до ро-
зуміння можливостей взаємодії різних соціальних, суспільних і громадських структур, нового під-
ходу до конфліктів, можливого зіткнення інтересів і ціннісних орієнтацій" [3, 52]. 

Таким чином, Остроухов бачить вихід із кризової ситуації, у якій перебувають сучасні дослі-
дження соціально-філософської проблематики насилля, у розвитку аксіологічних підходів. 

Серед сучасних філософських досліджень насилля велике місце займають роботи антрополо-
гічних напрямків. Вони характеризуються тим, що у центрі їх уваги перебуває людина як культурно 
й природно сформована сутність. 

У Росії найбільш представницької є, мабуть, школа філософської антропології насилля (В. В. 
Савчук, В. А. Тишков, В. В. Бочаров, Т. Б. Щепанська, Н. М. Гіренко та ін.), результати роботи якої 
відбиті в колективній монографії [16]. На базі різноманітних польових, этнолінгвістичних і этноіс-
торичних матеріалів автори даного збірника з'ясовують етнічну своєрідність щодо змісту поняття 
насилля в традиційних і сучасних "зрізах" культур росіян, узбеків, туркмен, таджиків, а також де-
яких кавказьких народів. 

Серед робот одного із впливових сучасних філософсько-антропологічних напрямків слід та-
кож зазначити роботу А. П. Назаретяна [2], у якій реалізований синергетичний підхід до антрополо-
гії насилля. А. П. Назаретяном досліджується передісторія й еволюція соціального насилля, а також 
механізми культурно-психологічного контролю над агресивними імпульсами, що послідовно удо-
сконалювалися. Також у даній роботі докладно обговорюється гіпотеза техно-гуманітарного балан-
су та її емпіричні підстави. 

До одного з найбільш помітних філософсько-антропологічних напрямків варто також віднес-
ти численні гендерні дослідження насилля, наприклад, роботи Н. В. Аніщук [6], О. В. Чернецької 
[7]. 

Серед численних політично-філософських досліджень насилля особливої уваги заслуговує 
праця сучасного німецького філософа Х. Хофмайстера, у книзі якого "Воля до війни, або Безсилля 
політики" [1] проведений досконалий аналіз насилля у його взаємозв'язках із політикою. Х. Хоф-
майстер осмислює феномен війни як симптом безсилля політики. Приймаючи тезу Клаузевіца про 
війну як про інструмент політики, Х. Хофмайстер обмежує сферу його застосовності межею, де 
граматика війни стає логікою політики: "Граматика війни як логіка політики — це логіка деструк-
ції, оскільки вона є логікою політичного безсилля" [1, 110]. Полемізуючи із К. Шміттом, Х. Хоф-
майстер вважає, що поняття ворога є категорією війни, а не політики [1, 112]. Низький рівень полі-
тичного мислення не дозволяє багатьом володарям чітко розмежовувати категорії, специфічні для 
політики та війни. Ця понятійна плутанина провокує безвідповідальних політиків до насильницько-
го розв'язання конфліктних ситуацій, для яких можливі інші, ненасильницькі альтернативи врегу-
лювання. При відсутності зв'язку з політикою військове насилля втрачає свою політичну мету — а 
саме, досягнення миру, — і може знайти її тільки в перемозі заради самої перемоги. У легкості, з 
якої політична діяльність регресує до військового насилля, виявляється їхнє близьке споріднення: 
"Оскільки політика дійсно є похідною від насилля, мир представляється тим актом балансування 
між над-могутністю та безвладдям, що дозволяє політиці виразити себе у вигляді влади. Над-
могутність, на відміну від могутності, є формою безсилля, однак безсилля — це не стільки безвлад-
дя, скільки нездатність до ефективного поводження із владою як політичним засобом" [1, 114]. Як-
що політика є мистецтвом можливого, то війна як безсилля політики є мистецтвом неможливого. 
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Війна як можлива неможливість залишається фатальною спокусою для людини протягом всієї його 
історії [1, 118]. 

На думку Х. Хофмайстера, війна та мир не є індиферентними конфігураціями лежачого в їх-
ній основі гераклітівського принципу боротьби: "Хоча мир і повинен бути завойований, однак війна 
— незалежно від поразки або перемоги — завжди є крахом політики, провалом спроби перетворен-
ня насилля у владу. Мир же — успішний результат політики, навіть тоді, коли він є наслідком вій-
ни, адже відсутність бойових дій ще не робить миру" [1, 158]. Залежно від співвідношення сил різ-
ної влади (або принципового зречення від влади) Х. Хофмайстер розрізняє 3 види миру: – політич-
ний мир; – терористичний мир; – есхатологічний мир. 

Політичний мир ґрунтується на домовленості та взаєморозумінні. Терористичний мир є ви-
раженням безсилля сторін, що сперечаються, та не нищуть при цьому один одного тільки внаслідок 
політичної слабості. Есхатологічний мир не ґрунтується на співвідношенні сил влади, а мислиться 
як зречення від влади. На відміну від миру терористичного, у якому також відсутня діюча політич-
на влада, при есхатологічному мирі влада, що розуміється як безсилля, не обертається деструктив-
ністю, а розглядається як шанс на духовне переродження [1, 158-159]. 

Використовуючи термінологію Р. Арона та Х. Куна, Х. Хофмайстер розрізняє 3 види війни: – 
героїчна війна; – імперська війна; – ідеологічна війна. 

Ці типи воєн розрізняються між собою залежно від взаємодії влади та безсилля. У випадку 
героїчної війни "політична влада — це, насамперед, влада військова". Імперська війна — "це вже 
війна не між життєвими укладами, а між системами правління з різними правопорядками". Нареш-
ті, ідеологічна війна "є... наслідком комплексності життя, що стає усе більше непроникною... Ідео-
логічні війни ведуться заради ідей, і вибухають вони, насамперед там, де ідеологіям бракує критич-
ного самоосмислення" [1, 161-169]. 

Х. Хофмайстер розуміє військове насилля як політично організоване насилля, а державну 
владу — як особливу форму такого насилля [1, 25]. Індивідуальне насилля відрізняється від "насил-
ля суспільнісного", що ілюструється використанням у війнах уніформи, на відміну від інших форм 
насильницького розв'язання конфліктів [1, 26]. 

Досліджуючи умови, при яких сила стає насиллям, Х. Хофмайстер приходить до ряду тісно 
зв'язаних між собою висновків: "У відносинах людей контргра сил стає насиллям тоді, коли людина 
у своїх діях зовсім ігнорує волю та гідність іншої людини, а стало бути, не вивільняються ті можли-
вості, які передбачаються у взаємності... Сила дії стає насиллям там, де страждальна сила блокує 
дію, де вона не готова її допустити... Насильницькою є будь-яка сила, що протидіє реалізації мож-
ливостей сущого... Насилля — це подолання опору шляхом його усунення" [1, 42-44]. 

Х. Хофмайстер розрізняє наступні форми насилля: – легітимне насилля; – нелегітимне насил-
ля; – фізичне (пряме) насилля; – психічне (непряме) насилля; – абсолютне насилля; – насилля, що 
змушує. 

Абсолютне насилля, мабуть, індиферентно до реакції об'єкта насилля, у той час як насилля, 
що змушує, завжди бере до уваги поведінку свого об'єкта, тому що розраховано на співучасть того, 
над ким воно відбувається. Будь-яке фізичне насилля є абсолютним. Будь-яке насилля, що змушує, 
є опосередкованим (зворотне, загалом кажучи, невірно: не всяке опосередковане (тобто психічне) 
насилля є насиллям, що змушує, — воно також може бути й абсолютним) [1, 46-49]. 

Резюмуючи вищесказане, відзначимо, що феномен насилля є настільки складним і багатоли-
ким, що його аналіз не вичерпується численними дослідженнями, у яких розглядаються різні його 
аспекти. Насилля — феномен складний, комплексний. Залежно від культурного контексту, на пе-
редній план можуть виходити одні його аспекти, в той час, як інші залишаються в непроявленому 
стані. Для філософського осмислення насилля важливо враховувати не лише його актуальні складо-
ві, але також і його потенційні аспекти, які за сприятливих умов із необхідністю актуалізуються. 
Саме такий підхід до насилля, що "попереджує", дозволить уникнути багатьох ексцесів і допоможе 
проводити в життя політику профілактики насилля та заочної нейтралізації його потенціалів. 
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SUMMARY 
In the article there is given a classification of the basic modern philosophical approaches to the 

problem of violence. The violence is a complex phenomenon, therefore in researches of violence 
interdisciplinary approaches are prevail. The problem of philosophy - to show communications between 
various approaches and to define, in what degree these approaches allow to know a phenomenon of 
violence over its all complexity. 

О.Є. САЛОГУБОВА 
 

МОВА ЯК ОБ’ЄКТ ФІЛОСОФСЬКОЇ РЕФЛЕКСІЇ 
 

На відміну від тварин, поведінка яких біологічно визначається інстинктами і ситуативно об-
межена, людина  для своєї орієнтації у світі має потребу в особливих символічних структурах – мо-
ві, релігії, мистецтві, науці та інших регуляторах своєї життєдіяльності. 

Мова як соціальне явище давно є предметом дослідження в царині філософії. Але для того, 
щоб вивчати будь-яке явище, необхідно дослідити його ґенезу та історію походження. Так, для пі-
знання природи мови та визначення її сутності, насамперед необхідно дослідити підходи дослідни-
ків до проблеми походження мови та її визначення. Питання походження мови хвилювало думки 
багатьох філософів, психологів, лінгвістів. Століттями дослідники сперечаються з приводу ґенези 
мови. Разом з тим, аналіз досліджень з цього питання показує, що і зараз існують дискусійні та не-
вирішені питання. Це питання безсумнівно буде інтригувати філософів та науковців ще не один рік, 
а тому ця проблема ще довго буде залишатися актуальною. Метою даної статті є узагальнення най-
відоміших теорій походження та визначення мови. 

Теорій походження мови існує безліч. Питання розвитку мови вважається однією зі світових 
загадок і ніхто не буде заперечувати, що проблема і досі залишається невирішеною. Серед багатьох 
спроб розв’язання проблеми походження мови виділяються теорія божественного походження мови 
(ведійські, біблійні та релігійні міфи), теорія свідомого витворення мови людьми (давньогрецька 
філософія, теорія «суспільного договору» в 17-18 ст.), звуконаслідувальна теорія (стоїки, 
Г.В.Лейбніц), теорія емоційних викриків-вигуків (Ж.Ж. Руссо, Д.Н. Кудрявський [7]), теорія суспі-
льного договору (Ж.Ж. Руссо, Адам Сміт), трудова теорія (Л.Нуаре, Ф.Енгельс) та ін. Пізніше по-
ходження мови стали пов’язувати з розробленням  проблеми антропогенезу з позиції діалектичного 
матеріалізму. В українському мовознавстві походження мови висвітлювали Булаховський Л.А. [1], 
Калинович М.Я. [4]. 

Така кількість теорій показує, що мова йде не стільки про теорії скільки про гіпотези, бо по-
ходження мови як невід’ємної приналежності людини взагалі неможна ні побачити, ні відтворити в 
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експерименті. Виникнення мови приховується десь у глибинах передісторії людства. Від самого 
початку багато вчених вважало, що мова – це специфічний божественний дар. Багато відомих до-
слідників добре описували структуру та устрій мови, але на питання походження мови не могли 
знайти іншої відповіді, як визнання її божественної природи.  

Міфологічна концепція походження мови розглядає факт зародження людської мови в кон-
тексті еволюції міфологічної культури. В статті «Культурно-міфологічна концепція походження 
мови» Топешко І.Н. реконструює «дивне» сприйняття «чудес» ранньою архаїчною людиною при-
близно того періоду, коли вона вже обробляла знаряддя праці, але у неї ще не було розвинуте міфо-
логічне усвідомлення, вона могла тільки сприймати навколишнє середовище. Зацікавившись, що за 
сила спонукала архаїчну людину до вираження своїх почуттів, дослідники пропонують гіпотезу, 
згідно якої результатом сприйняття зорового феномену – навколишнього світу, що постійно онов-
люється – стало міфологічне усвідомлення світу як живого, єдиного могутнього організму, що має 
велику силу [14]. Доктор філософії Вейн Еллісон говорить про те, що в багатьох теоріях взагалі бі-
льше фантазії ніж фактів і наводить приклад того, як навіть у 17 столітті видатний швецький філо-
лог заявив, що в Едемському саду Бог розмовляв швецькою, Адам датською, а Змій французькою 
[19]. Відомий американський дослідник Дж. Боері, вивчаючи феномен мови, наводить відомі теорії 
походження мови, даючи їм «забавні назви». Розглянемо декілька теорій, про які ми вже згадували, 
але в дещо іншій інтерпретації та з новими назвами: 

1. «Мама»-теорія. Мова почалась з найлегших складів, які відносилися до найбільш значних 
об’єктів. 

2.  «Гав-гав»-теорія. Мова почалась як імітація природних звуків – "му", "ку-ку", "няв-няв"..  
3. «Фу-фу»-теорія. Мова походить з інстинктивних емоційних викриків таких як «О!» при 

здивуванні або «Ой!» при болю. 
4. «Дінь-дон» теорія. Деякі люди, включаючи відомого лінгвіста Макса Мюллера, помітили, 

що існує дивне відношення між звуками та значеннями. Маленькі, гострі, високі речі у більшості 
випадках позначаються словами з високими передніми голосними в багатьох мовах, тоді як великі, 
круглі, низькі речі мають круглі задні голосні. 

5. «Гей ти!»-теорія. Лінгвіст Ревез припустив, що люди завжди мали потребу в  міжособис-
тісних контактах і, що мова почалась зі звуків. 

6. «Фокус-покус»-теорія. Смисл теорії в тому, що мова можливо має корені у магічному чи 
релігійному аспекті життя предків.  

7. «Евріка!»-теорія. Можливо, мова була винайдена свідомо. Можливо, якомусь предку про-
сто прийшла думка співвідношення примітивних звуків та визначення певних речей [18] 

Аналізуючи передумови виникнення вербального спілкування, можна припустити, що давні 
люди крім мови жестів потребували більш універсальної мови для того, щоб у вільний від праці час 
обмінюватися інформацією на будь-які теми. Вербальне спілкування стало однією з форм соціалі-
зації людини. Гіпотеза про те, що найдавніші форми мови слугували цілям соціалізації вільного ча-
су дозволяє пояснити кількісний прогрес та якісну універсалізацію мови [5]. Схожу думку знаходи-
мо в трудовій теорії походження мови, представники якої вважали, що в процесі суспільної праці у 
людей виникла об’єктивна необхідність щось казати один одному. Це було необхідною та немину-
чою дією, бо коли над чимось працює група людей, то виникає об’єктивна необхідність не просто 
супроводжувати це якимись-то викриками чи криками, які виражають емоційний стан, а визначати 
конкретний предмет дії або саму дію всім відомими знаками. Це визначення могло бути у вигляді 
жестів, звуків та викриків, але вони завжди асоціювалися з певними діями чи предметами. Спочатку 
вони були розрізненими і безсистемними, але поступово слова, які сформулювалися у процесі труда 
почали відділятися від безпосередньої діяльності, втрачаючи безпосередній зв’язок з нею та набу-
ваючи певну самостійність, але не втрачаючи те значення, яке вони отримали у процесі спільної 
праці людей. Так поступово почала свій розвиток система визначень, яка пізніше склала лексичний 
код мови, за допомогою якого вже можна було визначати реалії навколишнього середовища.  

Мабуть кожна теорія походження мови в якійсь мірі має право на існування, але жодна з них 
не дає універсального пояснення походження мови, яке б можна було б застосувати відносно кож-
ної  мови в світі, кожного нюансу мовного устрою, взаємодії мови з психічними процесами, буття 
мови в різних соціальних групах тощо. Все це теорії, які неможливо ні спростувати ні підтвердити. 
Можна лише в кожній теорії знаходити відповіді на ті питання, які дослідник задає собі при ви-
вченні феномена людської мови. 
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Ще одне питання, яке має суперечливий характер, це підходи до визначення самого терміну 
«мова». В філософії, лінгвістиці, психології вже накопичилось багато спроб його визначення. В ко-
жній дефініції відобразилися погляди та специфіка діяльності тих вчених, які формулювали визна-
чення мови. Основу визначень мови складали різні властивості мови – мислиннєві, психологічні, 
комунікаційні. Перші визначення з’явилися ще в рамках філософії. Більшість шкіл та напрямів, які 
приходили на зміну один одному прямо чи непрямо висловлювали своє відношення до проблеми 
зв’язку мови, культури та суспільства. Особлива роль мови зумовлюється тим, що мова являється 
передумовою виникнення культури і саме мова є головною умовою і засобом виконання культурою 
її основних функцій [12, 60]. В історії філософії мови можна виокремити наступні підходи до ви-
вчення мови як феномена культури: 1. логічний; 2. психологічний; 3. семіотичний; 4. культурологі-
чний [17]. 

1. Логічний підхід за вихідну позицію ставить концепцію світу. Головне – проникнення в 
концепції, категорії, принципи значення, логічні можливості. Вітгенштейн Л. прирівнює мислення 
до осмисленого використання мови, думку – до осмисленого речення, в його роботах з’являється 
поняття про гру слів, поняття про мову як гру.  В «Філософських роботах» Вітгенштейн порівнює 
мову з «великим сучасним містом, де разом з прямими вулицями, проспектами та площами є  криві 
провулки, напівзруйновані дома, а також нові райони, схожі один на інший як дві краплі води» [2]. 
Якщо філософи співвідносять логіку світу з логікою людського мислення, яка виражає себе в мові, 
то лінгвісти виокремлюють в даному акті трьохшаровість реальність – мислення – мова. 

2.  Психологічний підхід. Коли психолог задається питанням про значення мови, то він ви-
вчає психологічні процесі, які пов’язані з вербальною поведінкою. Увага фокусується на поведінці 
людини, а висновки робляться на основі емпірично сприйнятих явищ. Коли філософ замислюється 
над значенням слова, то його цікавлять логічні структури та зв’язки між ними, які роблять смисл 
реальністю. Він хоче знати, що таке «смисл» взагалі, на відміну від значимого слова: людина вкла-
дає в слово смисл, об’єкт асоціюється зі смислом, слухач сприймає смисл через почуте слово. Філо-
соф вивчає природу зв’язків між цими факторами, які і складають процес комунікації. 

3. Семіотичний підхід. Цей підхід можна охарактеризувати словами Ч. Морріса: «Мова – 
система знаків, зв’язаних набором синтаксичних, семантичних і прагматичних правил, на основі 
яких виникає феномен мовлення в суспільстві» [10]. Інтерпретація знаків мови. Семіотичний підхід 
до вивчення мови тісно пов’язаний з теорією інформації. Знак будь-якої семіотичної системи вмі-
щує концентрацію інформаційного смислу. Всі мови, на чому б вони не були побудовані – мова 
слів, жестів, ієрогліфи, піктографічне або вузликове письмо – являються кодами. Тоффлер Е. нази-
ває мову та мистецтво кодами, через які ми передаємо інформацію [15, 186]. Мьова визначається як 
«матеріальна семіотична (знакова) система, яка призначена для передачі інформації, тобто мова є 
засобом спілкування людей» [13, 5] 

4. Культурологічний підхід за вихідну позицію бере концепцію культури. Вважається, що 
всі культурні феномени представляють мову, що сама культура є кодом комунікації, а соціальні 
процеси – його граматикою, структурна лінгвістика визначається своєрідним еталоном для аналізу 
культурних феноменів. Мова визначається як засіб культурного прогресу [17]. 

Щодо самого визначення мови, то в кожній площині знань, що досліджує мову та мовні про-
цеси існує своє визначення. Не існує єдиного загальноприйнятого визначення мови. Багаточисельні 
дефініції різняться в залежності від того, з якої точки зору дослідник розглядає мову. Так, можна 
навести кілька прикладів визначення мови різними авторами: 

Мова – знакова система будь-якої фізичної природи, яка виконує пізнавальну і комунікаційну 
функції в процесі людської діяльності. Мова – явище соціальне. Будучи формою існування і виразу 
мислення, мова в той же час грає роль у формуванні свідомості [16, 551]. 

Мова – сукупність слів або інших знаків, організованих згідно певних правил, які складають її 
граматику, тобто будь-яка знакова система, за допомогою якої можна передавати інформацію. Мо-
ва – це набір моделей поведінки, загальних для самої великої групи індивідів, тобто суспільства [6, 
29]. 

Мова – система словесних знаків, яку використовує людина для спілкування, мисленнєвої дія-
льності, нагромадження, збереження і передавання наступним поколінням суспільно-історичного 
досвіду людства. Мова є соціальним продуктом [11, 206]. 

Мова – 1. Найважливіший засіб спілкування людей, тобто засіб вираження і повідомлення ду-
мок, почуттів і воєвиявлень людини. Мова – це «природна категорія» мислення. Мова становить 
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систему знаків, матеріальних за природою і соціальних за своїми функціями. 2. Будь-яка мовна сис-
тема, що відтворює одну з функцій природної мови або функціонує як її замінник [3, 29]. 

Мова – характерний для людського суспільства специфічний вид знакової діяльності, який 
полягає у застосуванні історично усталених у певній етнічній спільноті артикуляційно-звукових 
актів для позначення явищ об’єктивної дійсності, їх ідеальних відображень у свідомості з метою 
обміну між членами спільноти осмислюваною інформацією та фіксації інформації шляхом механіч-
ного звукозапису або переведення звукових мовних актів у письмові знаки. Мовна діяльність є ос-
новним засобом організації та координації всіх її видів суспільної діяльності, в т.ч. в галузі вироб-
ництва, обслуговування, побуту, культури, освіти, науки [9, 362]. 

Всі ці визначення взаємно доповнюють одне одне,  частково перехрещуються і дублюються. 
Дуже важко в єдиному визначенні дати достатньо повну характеристику мови, тому необхідно спи-
ратися на максимально загальне визначення, конкретизуючи за необхідністю спеціальні характери-
стики. Але можна побачити, що всі визначення сходяться в одному – мова це знакова система, яку 
використовує суспільство для передачі та обміну інформацією. Згідно однієї з теорій – походження 
мови пов’язане з архаїчними формами взаємовідношень людей і відноситься до часу виникнення 
суспільства і взагалі мова могла виникнути лише як наслідок появи певних соціальних функцій мо-
ви [8].  

Отже, підсумовуючи аналіз мови як об’єкта філософської рефлексії, можна з впевненістю 
сказати про те, що питання походження та визначення мови ще довгий час буде представляти інте-
рес для дослідників. Інколи здається, що хтось наблизився до істини, зрозумів буття мови, її ґенезу 
та дав влучне визначення, але наступної миті розумієш, що це просто ще одна сторона такого бага-
товимірного явища, загадки світу як мова. На думку відразу ж спадають слова Л.Вітгенштейна, 
який назвав мову лабіринтом шляхів, коли підходиш з однієї сторони і знаєш де вихід, а потім під-
ходиш до того ж самого місця з іншої сторони і вже виходу не знаходиш… 
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SUMMARY 
The article is dedicated to language as the object of philosophical reflection. The author studies 

different approaches to the problems of the origin, genesis and determination of language. Even today there 
are many discussions around these problems, because it is impossible to prove anything. Philosophers and 
scientists can only give hypotheses and thoughts. 

І.А. ПАШКОВ  
 

ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ КАТЕГОРІЇ «ЗЕМЛЯ» В СУСПІЛЬНИХ НАУКАХ 
 

Проблема землі та земельних відносин набуває все більшої уваги в наукових розвідках вче-
них. Так, чинний Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р.[1] визначає об'єкти земельних 
правовідносин, під якими згідно з частиною третьою ст. 2 визначаються землі в межах території 
України, земельні ділянки та права на них, у тому числі на земельні частки (паї). Однак відповіді на 
питання, що розуміти під зазначеними вище об'єктами, Земельний кодекс України не дає, а відтак у 
науковій літературі, законотворчій та правозастосовній практиці точаться гострі дискусії довкола 
таких відомих, але теоретично заплутаних термінів, як "земля", "земельна ділянка", особливо з по-
гляду можливості запровадження на вказані об'єкти тих чи інших юридичних титулів, зокрема у 
формі права  приватної власності. 

Мета статті. З метою спростування багатьох невиправданих дискусій проведемо соціаль-
но-філософський аналіз категорії "земля" та підходів до визначення сутності категорії "земля" в су-
спільствознавстві. 

Аналіз актуальних досліджень. За загальним правилом, прописаним в Конституції, об'єктом 
земельних правовідносин виступає земля України як матеріальне благо.                                                                                                                                                                                                                                       

Пунктом 3 статті 2 Земельного кодексу [3] визначено, що «об'єктами земельних відносин в 
Україні є земля в межах території України, земельні ділянки і права на них, зокрема на земельні 
долі (паї)». 

Таким чином, прийнято розглядати як об'єкти земельних відносин такі об'єкти і пов'язані з 
ними правовідносини, як: 

— землі території  України; 
— земельні ділянки; 
— права на земельні долі (паї); 
— права, пов'язані із земельним сервитутом; 
— інші права. 
У даній статті розглянемо детально перший з них – землі території України. 
Спочатку територія держави розглядалася як частина земної кулі, що знаходиться під сувере-

нітетом певної держави, складовими частинами якої були сухопутні, водні і повітряні простори, а 
також прирівняні до них об'єкти. На сьогоднішній день поняття «земля»  в нашому суспільстві має 
вельми широке поняття: вона може розглядатися як категорія соціально-економічна, природна, фі-
лософська, сакральна, міфологічно-релігійна, географічна, політична і правова. 

На жаль, чинне законодавство у сфері земельних відносин не містить чіткого визначення по-
няття «земля». У цьому плані заслуговує на увагу визначення поняття "земля" радянського періоду, 
наведеного у Державному стандарті "Земля. Терміни і визначення"[2]. Земля — це найважливіша 
частина навколишнього природного середовища, яка характеризується простором, рельєфом, ґрун-
товим покривом, рослинністю, надрами, водами, є головним засобом виробництва в сільському го-
сподарстві, а також просторовою базою для розміщення галузей народного господарства. 

Вивчаючи нормативно-правові документи української держави вже пострадянського часу, 
можна прийти до висновку, що і сучасний вітчизняний законодавець,  оперуючи цим поняттям, 
включає в нього, перш за все  «поверхню суші разом грунтом, корисними копалинами і іншими 
природними елементами, які органічно взаємозв'язані і разом з нею функціонують». Таке визначен-
ня землі зокрема закріплене в Законі України «Про охорону земель» від 19.06.2003 р. № 962-ІV. 
Поняття «Поверхня суші» законодавець пов'язує з визначенням такого терміну, як «територія», по-
яснюючи при цьому, що «територія – частина  земної поверхні в певних межах  з властивим їй гео-
графічним положенням, природними і створеними діяльністю людей умовами і ресурсами, а також 
з повітряним простором і розташованими під нею надрами»  (Закон про планування і забудову те-
риторій [7]). 
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Проте  ні  ці, ні будь які інші  визначення не зовсім повно розкривають суть такого поняття, 
як «земля», в цілях характеристики її як об'єкту земельних відносин, оскільки ефективне управління 
земельними ресурсами, відповідне правове регулювання відносин власності на землю має здійсню-
ваться лише виходячи із необхідності комплексного урахування всіх унікальних та специфічних 
якостей землі, що характеризують її як об'єкт земельних відносин. 

У цьому  ключі приведемо цитату з Коментаря до Земельного кодексу [3], найяскравіше осві-
тлюючу дане питання: 

«Істотний вплив на специфіку правового регулювання відносин власності на землю визнача-
ють такі чинники: земля — творення природи, тобто створена без трудової участі і матеріальних 
витрат людини і суспільства; кількісно і якісно вона обмежена природним середовищем; її просто-
рові межі не можуть бути  відтвореними і розширеними шляхом виробництва;в строго економічно-
му сенсі земля не є товаром, тому як не має реальної вартості; вона є засобом виробництва в сільсь-
кому і лісовому господарствах; при  правильному використанні землі як засобу виробництва її про-
дуктивні сили не зменшуються, а збільшуються; відмова від використання земельних ресурсів не 
приводить до їх зносу, деградації і інших станів непридатності; в результаті  використання землі як 
просторово-територіального базису для здійснення виробничо-господарської діяльності її межі не 
змінюються; земля є екологічним об'єктом життєзабезпечення,  життєдіяльності  і місцезнаходжен-
ня людини  і суспільства; на земельних просторах розміщується і облаштовується держава і ін.». 

Виклад основного матеріалу. Очевидно, що у наведених вище визначеннях фіксуються пе-
реважно біологічні й економічні ознаки землі та її призначення. Проте, на мій погляд, цих ознак 
напевне не достатньо для об'єктивного  розуміння поняття "земля" та похідного від "землі" в суспі-
льно-філософському значенні, а деякі з них потребують суттєвого уточнення, оскільки чинне еко-
логічне та, власне, земельне законодавство передбачає особливості землі у складі довкілля та фор-
мування його якості і безпеки. 

Так, відповідно до частини другої ст. 82 Земельного кодексу України (в ред. від 13 березня 
1992 р.) охорона земель здійснювалася на основі комплексного підходу до угідь як до складних 
природних утворень (екосистем) з урахуванням цілей і характеру їх використання, зональних і регі-
ональних особливостей. Це  повністю відповідало положенням Закону України "Про охорону на-
вколишнього природного середовища" від 25 червня 1991 р.[4], зокрема частини першої ст. 5, згід-
но з якою державній охороні та регулюванню використання  на території України підлягають на-
вколишнє природне середовище, природні ресурси, як залучені в господарській обіг, так і не вико-
ристовувані в народному господарстві в даний період, зокрема земля, ландшафти та інші природні 
комплекси. На жаль, це важливе положення у чинному нині Земельному кодексі України, зокрема в 
ст. 162-168, безслідно зникло, що ускладнює повноцінне розуміння землі як складової довкілля. 

Проте земля, з одного боку, виступає як самостійний об'єкт господарського використання, а з 
іншого — є складовою довкілля, яка сприяє формуванню складних природних утворень, тобто еко-
логічних систем, справляє біологічний вплив на створення ландшафтів та інших природних ком-
плексів — заповідників, заказників, пам'яток природи, заповідних урочищ, штучно створених сис-
тем — дендропарків, ботанічних садів, зоопарків, парків — пам'яток садово-паркового мистецтва, 
рекреаційних, лікувальних, оздоровчих зон тощо. 

У такому аспекті йдеться також про особливості землі як певної території, що акумулює у со-
бі інші природні утворення, використання властивостей яких спрямовується на задоволення матері-
альних, духовних, пізнавальних, рекреаційних, оздоровчих, лікувальних, спортивних, туристських 
та інших потреб людини і суспільства. І в цьому полягає незаперечне концептуальне закріплення 
викладених вище особливостей землі як складової просторової частини довкілля. 

Викладене дає підставу стверджувати, що земля у життєдіяльності людини виконує й інші, 
зокрема соціально-екологічні, функції.  Так, вона становить матеріальну основу для існування і фу-
нкціонування багатьох інших природних компонентів, які за  своїми  природними властивостями 
формують біосферу, тобто сферу життя для людини та інших живих організмів. Таким чином, зем-
ля є незаперечною умовою, засобом, джерелом та місцем життєдіяльності людини, існування інших 
живих біологічно активних організмів та об'єктів неживої природи (надр тощо). 

Наявність на землі унікальних природних лікувальних, оздоровчих факторів розширює мож-
ливості її використання для задоволення лікувально-оздоровчих, рекреаційних та інших потреб лю-
дини (пізнавальних, естетичних, туристичних тощо). Підтвердженням цього є норми відповідно 
глав 8—10, зокрема ст. 43—52,  53—54.[1] 



  КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ  ВІСНИК  НИЖНЬОЇ  НАДДНІПРЯНЩИНИ                                            2009                                         

 198 

Слід звернути увагу й на те, що земля виконує функцію головного (основного) засобу вироб-
ництва не тільки в сільському господарстві, тобто аграрному секторі економіки, а й неменшою мі-
рою як аналогічний засіб виробництва в лісовому господарстві (ст. 57  Земельного Кодексу Украї-
ни). 

Використання земель в аграрно-промисловому виробництві зумовлюється пріоритетом зе-
мель сільськогосподарського призначення. Адже, як зазначено у ст. 23 Земельного кодексу Украї-
ни, землі, придатні для потреб сільського господарства, повинні надаватися насамперед для сільсь-
когосподарських цілей, а їх визначення провадиться на підставі  даних державного земельного ка-
дастру (ч. І, II ст. 23). 

При цьому вилучення вказаних земельних ділянок державної власності,  які перебувають у 
постійному користуванні, зокрема ріллі, земельних ділянок, зайнятих багаторічними насадження-
ми, природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного призначення, для несільськогосподарських 
потреб допускається лише за рішенням Кабінету Міністрів України (п. 9 ст. 142), а вилучення особ-
ливо цінних продуктивних  земель  для  несільськогосподарських потреб за деякими винятками вза-
галі не допускається (ст. 150 Земельного кодексу України). 

Аналогічні вимоги діють у частині вилучення земельних ділянок, зайнятих лісами першої 
групи площею понад 10 га та лісами з особливим режимом лісокористування, для цілей, не пов'яза-
них із веденням лісового господарства, оскільки це допускається лише як виняток,  за погодженням 
із Верховною Радою України. 

Такий режим обумовлюється тим, що землі лісового фонду, тобто земельні ділянки, вкриті 
лісом, а також не вкриті лісом, але надані для потреб лісового господарства, мають використовува-
тися за цільовим призначенням саме для ведення лісового господарства. При цьому верхній шар 
ґрунтового покриву є біологічною основою для продуктивності лісових ресурсів та важливою озна-
кою поняття лісу (ст. 1, 3 Лісового кодексу України)[5]. 

Тож невипадково правове регулювання використання, відтворення та охорони земель лісово-
го фонду переважно здійснюється нормами Лісового  кодексу, які передбачають пріоритет органі-
зації ведення лісового господарства, яке здійснюється виключно на землях лісового фонду з обов'я-
зковим дотриманням вимог щодо ефективного використання, відтворення та охорони лісових угідь 
та природних властивостей лісових ресурсів для забезпечення  життєдіяльності людини та суспіль-
ства. 

Важливою ознакою поняття "землі", як зазначалося вище, є її просторове використання для 
розміщення галузей народного господарства. У чинному Земельному кодексі України це набуло 
закріплення у главі 13, яка передбачає сукупність норм,  що передбачають правовий режим земель 
промисловості (ст. 66), транспорту (ст. 67—74), зв'язку (ст. 75),  енергетичної системи(ст. 76), а та-
кож для потреб оборони (ст. 77), де вони виконують допоміжні функції  щодо здійснення відповід-
ної діяльності та експлуатації об'єктів виробничого, комунального, житлового, іншого призначення. 

Проте вказаний стандарт, як і нині чинний Земельний кодекс України, недостатньо враховує 
ту  важливу ознаку, що земля виступає просторово-територіальною базою, тобто операційною ос-
новою для розміщення і функціонування населених пунктів, зокрема сільських населених пунктів, 
селищ та міст, хоча це чітко окреслюється з аналізу чинного земельного законодавства. 

Скажімо, чинний  раніше Земельний кодекс України містив спеціальний розділ "Землі насе-
лених пунктів", у якому, зокрема, містилися норми:  про землі міст (ст. 63); землі селищ міського 
типу(ст. 64); землі сільських  населених пунктів (ст. 65). Новий Земельний кодекс України не вра-
ховує цих особливостей, чим збіднів зміст регулюючих норм у цій частині, і виділяє окрему катего-
рію земель житлової і громадської забудови (ст. 38—42), які, звісно, є в наявності відповідних зе-
мель населених пунктів. 

Не брати до уваги цю юридичну обставину безпідставно, оскільки земельні ділянки в такому 
аспекті сприяють розвитку системи розселення в Україні, упорядкуванню демографічних процесів і 
лише в незначній частині виконують операційну функцію для розміщення окремих об'єктів галузей 
народного господарства,  переважно  на землях міст та селищ міського типу. 

Однак цією констатацією не обійтись, оскільки велика частина об'єктів на землях населених 
пунктів призначена для обслуговування житлового фонду, соціальної інфраструктури, розвитку рі-
зних форм самоврядування, комунально-побутового обслуговування населення. Скажімо, Закон 
України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку"  від 29 листопада 2001 р.[6] 
оперує категорією "прибудинкова територія", яка розглядається як територія навколо багатокварти-
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рного будинку, визначена актом на право власності чи користування земельною ділянкою, і при-
значена для обслуговування цього будинку, тобто як така, що має допоміжний характер щодо об'єк-
та, який розташований на ній. 

Отже, земля є операційною базою не тільки для розміщення галузей народного господарства, 
а й для  системи розселення в країні шляхом  створення сільських  та міських поселень (міст і се-
лищ міського типу). У такому плані зростає соціальна роль землі.  І ця ознака має бути покладена в 
основу правового регулювання земельних відносин  з погляду його диференціації за цільовим при-
значенням. 

Положення про те, що земля є територіальною ознакою, чітко фіксує Закон України "Про 
планування і забудову територій" від 20 квітня 2000 р. [7] у  частині розуміння території як земної 
поверхні у визначених межах (кордону) з властивими їй  географічним положенням, природними і 
створеними діяльністю людей умовами та  ресурсами, повітряним простором та розташованими під 
нею надрами. До речі, об'єктами планування за коментованим Законом визнані відповідна територія 
України, території адміністративно-територіальних одиниць та окремі земельні ділянки. 

Власне і ст. 18 чинного Земельного кодексу виходить із того, що до земель України належать 
усі землі в межах її території, в тому числі острови та землі, зайняті водними об'єктами, які за осно-
вним  цільовим призначенням поділяються на категорії. 

Не потребує особливого доведення  й та обставина, що земля виступає як операційний прос-
тір (територія) для розміщення шляхів сполучення, місць відпочинку та дозвілля, рекреації,  ліку-
вання тощо, що  обумовлює особливості відповідного режиму її використання, відтворення й охо-
рони.  Відповідні нормативно-правові положення містяться також у нормах Земельного кодексу 
України, зокрема п. 3 ст. 83, яким визначаються особливості правового режиму земель загального 
користування населених пунктів (майдани, вулиці, проїзди, шляхи, порти, сквери, бульвари тощо), 
ст. 47, 49 — земель оздоровчого призначення, ст. 50-52 — земель рекреаційного призначення; ін-
ших актах чинного законодавства, наприклад у гл. 11 Лісового кодексу України (ст. 74, 75, 78 та 
ін.). 

Водночас для більш поглибленого розуміння вказаного поняття надзвичайно важливо окрес-
лити такі сутнісні ознаки, притаманні землі, як інтегральній категорії: 

а) насамперед земля має державно-територіальне значення у межах кордонів України як ма-
теріальна основа територіальної цілісності, суверенітету і національної  безпеки держави; 

б) земля залежно від функціонального призначення перебуває на праві власності Українсько-
го народу або уповноваженого  на це законом суб'єкта держави та її органів, або належить іншим 
суб'єктам, відповідно, на праві державної, комунальної та приватної власності; 

в) вона є просторовою базовою для адміністративно-територіального поділу і встановлення 
відповідних утворень (ст. 173—176)[1]; 

г) особливістю для визначення землі є  виділення окремих її частин для задоволення загаль-
ного  публічного, соціального інтересу і встановлення режиму права спеціального, загального зем-
лекористування і земельного сервітутного права. 

Однак  земля не тільки інтегрує у своїй основі різні корисні властивості,  що спрямовуються 
на забезпечення економічних, соціальних, екологічних інтересів суспільства і громадянина, а й ха-
рактеризується відповідним диференційованим режимом  залежно від функціонального її викорис-
тання і цільового  призначення. Саме з  цих позицій Земельний кодекс України поділяє всі землі за 
відповідними категоріями (ст. 19)[1]. 

Висновки. Найбільш широке визначення землі у вітчизняному правовому полі  землевідносин 
стосується її поверхні, яка охоплює грунтовий шар і територіальний простір. 

Проте законодавець, приводячи в ст. 2 Земельного кодексу [1] перелік об'єктів земельних від-
носин,  не конкретизував, що саме  розуміється під об'єктом «земля». Виходить, що такий об'єкт 
земельних відносин, як «земля» є, а критеріїв, які відрізняли б його від решти об'єктів земельних 
відносин, немає. 

В цьому відношенні найбільш визначеним є поняття земельної ділянки як об'єкту земельних 
відносин. Йому законодавець дав  чітку характеристику, вказавши при цьому на територіальну при-
в'язку і наявність прав на такий об'єкт. 

З урахуванням викладеного можна  говорити про те, що категорія "земля" — ще не повністю 
концептуалізоване та законодавче легалізоване узагальнене поняття. Про диференційовані об'єкти 
земельних правовідносин правильно говорити "землі України", тобто ті, які становлять національне 
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багатство, що характеризує матеріальну основу формування  й існування Української нації і суспі-
льства, здійснення суверенних прав Українського народу, функціонування держави, її територіаль-
ної цілісності, суверенітету, національної безпеки, встановлення та реалізації адміністративно-
територіального поділу  країни. 

У реальних земельних відносинах виступають землі як конкретні категорії земель України, 
перелік яких новий Земельний кодекс України визнав вичерпним без достатніх формально-
юридичних підстав і без достатнього врахування реальних умов їх використання, відтворення та 
охорони,  обмеживши їх земельно-правовий режим та належність реальним суб'єктом. 

Отже, земля може розглядатись як інтегрований та диференційний об'єкт, що обумовлює до-
цільність його глибокого соціально-філософського дискурсоосмислення, культурологічної детермі-
нації та подальшої правової регламентації. 

З огляду на викладене можна виокремити її основні ознаки: 
1) головна матеріальна основа (база) навколишнього природного середовища (довкілля); 
2) територіально розгалужений простір, що визначається особливістю природної структури 

(рельєфу); 
3) частина довкілля з наявним різноманітним ґрунтовим покривом (ґрунтом), що формує  

природні та  антропогенні ландшафти; 
4) база для формування, розвитку і поширення рослинності, водних об'єктів, корисних копа-

лин, інших природних компонентів, які за своїми природними властивостями створюють сферу 
життя (біосферу) і використовуються на праві загального землекористування громадян; 

5) матеріальна основа територіальної цілісності, суверенітету і національної безпеки держави 
у межах її кордону та адміністративно-територіального поділу; 

6) об'єкт, диференційований на окремі категорії за цільовим використанням, та територія, яка 
перебуває на праві власності українського народу або уповноваженого ним органу — держави, для 
задоволення загальносуспільних інтересів, та земельні ділянки, які належать на праві спільної та 
приватної власності в частині задоволення корпоративних, культових і різних індивідуальних по-
треб  та інтересів; 

7) матеріальна основа місцевого самоврядування та об'єкт комунальної власності різних тери-
торіальних громад; 

8) частина біосфери, яка: 
а) є основним засобом виробництва у сільському, лісовому господарстві та інших галузях го-

сподарювання; 
б) є операційною основою для системи розселення, в тому числі садових поселень, розміщен-

ня  галузей народного господарства, державного, матеріального резерву і шляхів сполучення; 
в) виконує функцію місця, джерела, засобу й умови існування живих організмів, життєдіяль-

ності людини, забезпечення її духовних і матеріальних потреб; 
9) стан поверхневого покриву, що потребує у разі деградації здійснення заходів щодо відвер-

нення екологічно небезпечного впливу на населення та якість довкілля. 
Таким чином, "земля" (в узагальненому суспільному значенні) — це головна територіально-

просторова частина довкілля (навколишнього природного середовища) у межах території України 
як національне багатство Українського народу, матеріальна основа її територіальної цілісності, су-
веренітету й національної безпеки, що характеризується особливістю природної структури — ґрун-
тового покриву, розміщення, поширення рослинності, водних об'єктів, корисних копалин та інших 
ресурсів, які формують сферу життя для людини і живих організмів. Природні властивості землі 
використовуються на праві загального землекористування, вона диференціюється на окремі земе-
льні ділянки (частини), які перебувають у власності Українського народу або уповноваженого ним 
органу — держави для задоволення загальнолюдських інтересів або на праві колективної і приват-
ної власності, з метою забезпечення корпоративних і особистих прав особи та права комунальної 
власності територіальних громад як матеріальна основа місцевого самоврядування, виступає основ-
ним засобом виробництва у сільському та інших галузях господарювання, є операційною базою для 
системи розселення, в тому числі садових поселень, розміщення галузей народного господарства, 
державного матеріального резерву, шляхів сполучення, невід'ємною умовою, місцем, засобом і 
джерелом існування живих організмів, життєдіяльності людини, забезпечення її духовних  і матері-
альних потреб і потребує у разі деградації здійснення заходів щодо відвернення небезпечного впли-
ву на населення та якість довкілля. 
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SUMMARY 

The article is devoted to the multicriteria social and philosophical analisis of the category «land» . 
The principal, prevailing concept of the land and land use are considered. 

 

О.В .БУКАНОВА 
 

ЕТАПИ ЕВОЛЮЦІЇ СВІТОГЛЯДУ ЛЮДИНИ 
 

У вітчизняному суспільствознавстві помітно збільшується число досліджень, що опираються 
на культурологічну методологію. Така методологія ставить у центр розгляду суспільних процесів 
саме той аспект культури, що пов'язаний з розвитком здатності людей міняти сформовану програму 
своєї діяльності, що вкрай актуально й для сучасної України. Саме цим обумовлений вибір темати-
ки дослідження. 

Мета даної статті – розглянути етапи еволюції світогляду людини за культурно-історичними 
епохами та виокремити характерні особливості світогляду тієї чи іншої епохи. Паралельно спробу-
ємо звести до купи характеристики  світогляду українців у ту чи іншу культурну епоху. 

Велика періодичність виразніше відчувається в біографіях народів і країн. От чому у соціаль-
ній філософії ми часто зустрічаємося з такими мірами тривалості, як «період» («царський період» в 
історії Рима), «вік» («століття Перикла»), «покоління» («загублене покоління», «військове поколін-
ня»), «фаза» («Осінь Середньовіччя») і навіть «цивілізація» як особливо тривала фаза («давньорим-
ська цивілізація»). Для опису довгострокових процесів у культурі прийнято користуватися такою 
мірою часу як «культурно-історична епоха». Первісний зміст грецького слова «епоха» (ἐποχή) – зу-
пинка, затримка, припинення відліку часу, значний момент. Сучасний зміст терміна – період часу, у 
плині якого зміни, що відбуваються, зізнаються несуттєвими, що як би призупинилися. Ж. Ле Гоф 
писав що  історія ментальності – це історія затримання у часі. Термін «епоха» вживається у бага-
тьох науках, що мають справу з довготерміновими процесами. У цілому, поняття «культурно-
історична епоха» виражає стійку визначеність культури протягом значного періоду історичного ча-
су. Поняття культурно-історичної епохи поєднує в собі дві характеристики культури – тимчасову і 
якісну. Якісну визначеність культурно-історичної епохи виражають поняттям «тип культури». На 
відміну від реального різноманіття культур, той або інший тип (від гр. typos – відбиток, форма, зра-
зок) культури конструюється дослідником на основі порівняльного вивчення культур, ознаки поді-
бності яких уважаються істотними («типовими»).  

На нашу думку, така періодизація еволюції світогляду людини дає можливість виокремити її 
вагомі риси,  характерні для різних проміжків часу. Запропонована схема ділить еволюцію світо-
гляду людини на такі періоди: архаїчний світогляд, світогляд класичного періоду,  релігійний світо-
гляд середньовіччя, ренесансний, бароковий, романтичний, модерний та постмодерний світогляд. 

 Визначення того, які ознаки або властивості є провідними («типовими») для тої або іншої 
групи культур, залежить як від наявних історичних фактів і їх взаємозалежностей, з одного боку, 
так і від нашого розуміння того, щo у цих культурах є найбільш істотним  у світогляді тієї чи іншої 
епохи, а саме – з погляду сталої в них системи «подань про світ і місце людини в цьому світі». 

Усяка значима подія в культурі Архаїки, осмислюється по драматичній моделі народження та 
смерті. Грецьке слово archaios (архайос) – древній, споконвічний (arche – початок) входить до скла-
ду багатьох слів сучасної наукової мови. Термін «архаїка» використається для позначення історич-
но самого віддаленого від нас періоду часу, коли первісними людьми були створені наскальні й пе-
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черні – нашкрябані, мальовані, рельєфні, скульптурні – зображення. Епохою Архаїки називають 
період панування найбільш ранніх форм людської колективності й відповідних їм форм культури.  

Кінець кожного астрономічного року сприймався як умирання й наступне народження світу. 
Кінець кожного дня мислилося як умирання або як смертельне випробування для Сонця – з наступ-
ним його переможним поверненням-відродженням. Уява про смерть як попередниці оновленого 
життя відповідало уявленню про сталість складу світу. І це стосувалося не тільки рослин (у клі-
матичних зонах із сезонними коливаннями), але й самих людей: сталість і життєздатність архаїчно-
го колективу підтримувалося постійним відновленням його складу за допомогою смертей і наро-
джень, але так, що й померлі зберігали свою присутність у племені особливим чином – в іменах мо-
лодих і як співтовариство мертвих предків, власників авторитету родоплемінних традицій. Ім'я в 
архаїчних колективах служило не виокремленню індивіда, а, навпаки, закріпленню його в безосо-
бовій суспільній структурі. Так, спадкування імені предка немовлям символізувало завершеність 
циклу перетворення «смерть/народження». Ланцюг цих змін мислився як ланцюг перетворень 
(«умирань/народжень») людини послідовно на гранях його віку та з позиції колективу виглядала як 
підтримка незмінності в ньому самому, шляхом «народжень» щораз заново дітей, підлітків, юнаків, 
чоловіків, дідів.  

Точно так же як реальний, фізичний Всесвіт архаїчної культури – це місце, відвойоване в сти-
хії для життя, розчищена галявина у густому лісі,   оазис в пісках пустелі, так і погляд на світ, хара-
ктерний для архаїчних колективів, виділяв як найбільш важливий – Центр світу, осередок життя 
колективу, тоді як периферія цього світу залишалася досить невизначеною, менш важливою, іноді 
навіть ворожою. [5] 

Важливою рисою архаїчного світогляду людини виступає також міфологічне  сприйняття 
світу та свого місця у ньому. Якщо сучасна людина вважає, що він є результат історії, то представ-
ник архаїчного суспільства вважає себе породженням цілого ряду міфічних подій. Хоча       М. Елі-
аде вважає, архаїчний світогляд не допускає сприйняття людиною себе  раз і назавжди «створеною» 
і «зробленою» остаточно, подібно, наприклад, інструменту, знаряддю праці. В ототожненні себе з 
природою та спостерігаючи за нею  архаїчний світогляд мав відмічати зміни. [6]. Таки світогляд, 
наслідуючи тип культури, побудований на циклічному світосприйнятті.  

На думку багатьох дослідників, “арійська суперетнічна спільнота” ІІІ – ІІ тис. до н.е., яку ми 
пов»язуємо зі слов»янами, має ведичну духовність в значенні природної релігійності, що виникла 
за багатьма твердженнями в Північному Причорномор`ї, Придністров`ї, Придніпров`ї і далі від 
Дніпра, степовою смугою аж до Волги [3, 85-86]. Ведичний світогляд пов’язаний, зі “священним 
знанням”. Арії – носії ведичної віри у всі часи були проповідниками “Стезі Правої”, противниками 
рабства. У землях, де розповсюдилася ведична віра, одразу відмінялися насильства, вводилася 
вічова народна влада [1, 347]. Історична заслуга аріїв полягала в тому,  що вони дали ізусне знання 
вед з можливостями його утримання і переносу через покоління і тисячоріччя. Це був новий 
світогляд природної духовності, світобачення через опанування ведо-природного знання, а з ними 
управління і керування природними силами, Е.Б.Тейлор характеризував це первісне знання як 
“анімізм” і “аніматичний світогляд”, стрижнем якого є “спіритуалістична філософія”, що допускає 
локальне існування душі і “духовних утворень” [9, 312-313]. 

Світогляд епохи класики, яку ми пов»язуємо з культурою Греції та Риму періоду розквіту, 
може бути охарактеризований як одновекторний тип з елементами натуралізму.  Такий світогляд 
забезпечував людині натуральні пояснення побудови світу, давав вказівки щодо природного світо-
сприйняття та підтверджував ідею цінності людини як біологічного та духовного утворення.  

У світогляді наших предків у цей час на першому місці виступає гін до здобування, 
експансії, боротьби. Але одночасно з тим помітна і друга риса закріпити і колонізувати ту землю, 
яку добуто мечем. Куди б ці здобувці не зайшли, зараз ставили укріплені городи і біля них розводи-
ли хліборобство. Войовник і господар — це тип давнього українця. Осередком, у якому розвивався 
цей військово-господарський світогляд, був рід. Особа не мала індивідуальної свободи, жила жит-
тям роду і підпорядковувалася його керівництву. 

Релігійний світогляд перших сторіч нашої ери характеризується агресивністю, яка виправда-
на вірою, знеціненням людини, людського життя. Колективне виживання  та страх стають домі-
нантою у світогляді людини того часу. Світогляд епохи ренесансу  (поч. XIVст.-  XVIст.) повертає  
людині уявлення про її цінність, про цінність особистості. Це виражається у досягненнях науки, 
культури, суспільної діяльності. Почуття власної гідності людини починає реалізовуватися саме у 
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цей час, від розвитку особистої гігієни до зародження гуманістичних ідей  та падіння авторитету 
церкви. людина не повинна відмовлятись від земних радостей, головна мета життя людини – це 
служіння на користь державі. Томас Мор, Е. Ротердамський, Леонардо да Вінчі – вони висувають 
зовсім нові ідеї, незвичні для усього періоду, формуючи оновлений світогляд вільної людини.  

Німецький мистецтвознавець Г. Вельфлін виділяє п’ять головних особливостей Бароко, які 
простежуються  як в образотворчому мистецтві, так і в скульптурі та архітектурі. Стосовно цих по-
нять Г. Вельфлін зазначає що “їх можна назвати категоріями споглядання, не боячись змішування з 
кантовими категоріями”. Відтак зміни мистецького стилю, як засвідчує сам німецький дослідник, є 
водночас подією, що засвідчує і зміну світогляду та способу мислення, що пролягла поміж двома 
мистецько-культурницькими формаціями: “Те, що Бароко відмовився від ідеалів Дюрера та Рафае-
ля, означає ані прогрес, ані занепад, а іншу орієнтацію в світі”. 

Період бароко в українській культурі (ХVІ-ХVІІІ ст.). – це часи козаччини. Світогляд цієї 
епохи творився серед боротьби з ворожими наступами і головне місце в ньому займали питання 
оборони й організації. Але одночасно йшла глибока культурна творчість. Особливо у двох на-
прямках виявлялася енергія мас — колонізаційній експансії та поширенні освіти. 

Для цієї епохи незвичайно характеристичний настрій громадянства — завзяття, відвага і 
впертість у обороні своїх прав. 

Це бойове наставлення, на приклад, пробивається із виступу волинського депутата Лаврентія 
Древинського, що прямо перед особою короля не вагався обжалувати польську політику, стверд-
жуючи, що українці терплять гірше, як турецьку неволю, і закінчив патетичним закликом: "Якщо не 
буде повне заспокоєння і не будуть вилікувані тяжкі рани, доведеться призвати разом з пророком: 
суди мене Боже, і розсуди справу мою!" Не маючи змоги серед ворожих наступів розвинути нової 
творчости, тогочасні діячі намагалися зберегти принаймні те, що залишилося зі старих часів. 
Соціальний устрій, церква, літературні засоби, давні мистецькі форми, побут, навіть щоденні звич-
ки — все те приймало характер усвячених, ненарушних скарбів, що були у великій пошані, без ог-
ляду на їх зміст і вартість. Цей консерватизм проявився деколи як недовір'я і ворожнеча до всього, 
що нове і незвичайне. [8, 25] 

Людина світогляду бароко як така, відкидає природність, що ототожнюється з дикістю, 
безцеремонністю, самодурством, звірством і неуцтвом — всім тим, що в епоху романтизму стане 
чеснотою. В епоху бароко природність — це синонім звірства, дикості, вульгарності та невігластва. 
Для філософа Т.Гоббса – це природний стан (англ. state of nature), який характеризується анархією 
й війни всіх проти всіх. Бароко характеризує ідея облагороджування єства на засадах розуму. Не-
статок не терпіти, але «благовидно в приємних і чемних словах пропонувати» (Юности честное 
зерцало, 1717).[10] 

Світоглядні засади епохи романтизму (XVIII – початок XIXст.) формуються під впливом Ве-
ликої французької революції, головною творчою рушійною силою виступає народ. Підґрунтям фо-
рмування світогляду стала ідейно-світоглядна позиція, виражена неоплатонічною філософією, хри-
стиянським світоглядом, ідеологію, яка обстоює самоцінність окремої людини, своєрідність і са-
модостатність кожного народу та його культури. На цій основі романтизм формулює свій 
соціально-естетичний та соціально-політичний ідеал. 

Неоплатонічна філософська традиція, українська духовна культура та інтерес до національної 
мови, історії, народної творчості, а також вплив філософії і літератури німецького романтизму, 
польської, чеської, російської романтичної літератури – усе це сформувало духовний клімат у 
середовищі української еліти, який, по суті, перевернув її національну свідомість із малоросійської 
на українську. Першочерговим завданням патріотичної еліти у формуванні національної 
ідентичності всіх українців стало витворення повноцінної культури та літератури, яка б могла задо-
вольняти духовні потреби всіх соціальних груп нації.  

На основі народної мови українські романтики роблять спроби, на противагу бурлеску і 
травестії, витворити “високу” українську літературу. Вони доводять, що народною мовою можна 
передавати філософські й мистецькі ідеї та глибокі почуття. Це вони демонструють на вільних пе-
рекладах Пушкіна (Л. Боровиковський та ін.), Байрона (М. Костомаров), Ганки (А. Метлинський та 
ін.), Міцкевича (П. Гулак-Артемовський), Гощинського (М. Шашкевич). Д. Чижевський, 
аналізуючи поезію А. Метлинського, зауважує, що вона історично-філософічна. Філософічна 
“поезія ночі” (Д. Чижевський) М. Петренка, М. Костомарова виражає самотність і воднораз 
одвічний порив людини до трансцендентного, прагнення єднання з ним і одночасно острах перед 
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ним. Проте, як уже зазначено, найвищим виявом творчості українських поетів-романтиків став 
Шевченків “Кобзар”. Шевченко заявив, що поезія, творена народною мовою, стає філософією й 
ідеологією свободи, яка визначає напрям руху нації до самої себе.  

Перша половина XIXст. – початок XXст. це криза традиційних систем цінностей. Пошук 
універсальних моделей світу під впливом нових ідей: наукових відкриттів, промислових революцій, 
запровадження рівності перед законом та  виборчого права. Епоха модернізму приходить як запере-
чення заперечення, змітаючи заборони попередніх культурних епох. Світогляд людини «розширю-
ється» до механіцизму  та грубого реалізму, суперзвеличення людини, її «всемогутність» ввижа-
ється незаперечною. Такий світогляд визначає характер поведінки людини – безвідповідальне став-
лення до себе та до природи, агресивність та ярий індивідуалізм. 

Постає питання: яким же чином виглядає світогляд сучасного  українця, виходячи з її прадав-
ньої і всесвітньої історії?  Це питання в його філософсько-методологічному осмисленні тільки ста-
виться: українська і всесвітня історія починає розглядатись як діалектичне співвідношення одинич-
ного і загального, а головна проблема, що постає, виходячи з такої “історіософічної діалектики” – 
це інтеграція української національної історії у світову історію [7,335-336]. Світовою філософською 
думкою (вітчизняною і зарубіжною) вона постає вже у вигляді “постметафізичного періоду” в роз-
витку історико-філософської методології. Маючи на увазі національну антропогенну філософію, 
“постметафізична методологія” виходить з історичного “досвіду людської особи” в “екзистенцій-
ному вимірі” буття людини як первинного, а потім успадкованого, “вторинного” “онтологічного 
виміру” [4, с.275]. Тоді онтологія прямує за гносеологією, а гносеологія – за екзистенційною антро-
пологією. Соціальні конструкції реальності єдині в одному, а саме – в інституалізації  об’єктивної 
реальності як „реальності знання”: “моє знання повсякденного життя нагадує інструмент, прорубує 
дорогу в лісі і проливає вузьку смужку світла на те, що знаходиться попереду і безпосередньо по-
ряд, а зі всіх боків дороги обступає темрява”. У цілому „цей світ зостається непрозорим”. Інакше 
кажучи, реальність повсякденного життя завжди здається добре зрозумілою зоною, за межами якої 
– темний фон. Але через механізми культури поняття “навколишне середовище” починається 
розумітись і ототожнюватись як “реальне”, “сприймаюче” і “когнітивне” середовище [2,с.; 69]. У 
ньому присутній когнітивний світ природи і світ соціального буття людей у їх органічній не-
роз’єднаності. 

 На цих вихідних філософсько-методологічних положеннях можна синтезувати етнокульту-
рні передумови формування світогляду та визначити напрямки дії етнокультурних чинників, вихо-
дячи з загально-історичних закономірностей цього процесу і соціально-філософського зростання 
світоглядних уявлень у ході націогенезу. 

 Велику роль в процесі формування нового образу людини філософи-постмодерністи відво-
дять впливу з боку інститутів влади, які репрезентують владу системи над всім і всіма, які “форму-
ють каркас життя індивідів, забезпечують щоденний нагляд за поведінкою, особистістю, діяльністю 
людини” [11, с., 111].  

Формування нового постмодерністського типу людини – “людини безмежно індивідуалізо-
ваної”, “відчуженої”, “людини, яка вже звільнилася сама від себе, так як зрозуміла, що вона не яв-
ляється ні центром всесвіту, ні осередком простору, ні кінцевою метою життя” [11с., 252-253] – 
стало фактором, який справив великий вплив на переоцінку цінностей в педагогічній теорії, що по-
тягло за собою зміни у педагогічній практиці (В.Кравець). Постмодерністську людину, яка характе-
ризується своєю багатомірністю та різноманітністю, важко втиснути в рамки стандарту, обмежи-
ти єдиними для всіх правилами та нормами, залякати відповідальністю за порушення цих правил, 
позбавити її особистості, “підкорити тому чи іншому принципу поведінки” [12,296], “переконати 
відмовитися від “себе самої в ім`я вищих інтересів цивілізації” . 

Висновки  
Стиль мислення і тип культури створюють епохи в європейському історико-культурному 

процесі, загалом, та в українському зокрема. Характерними рисами  архаїчного світогляду стали 
міфологізм та уявлення про статичність світу.Для романтичного світогляду визначальними 
буттєвими смислами української ідентичності є свобода на рівні філософської рефлексії. Вона 
конституюється в народі через смисло-образ “дух народу”, енергія і спрямованість якого виражена 
законом історичного поступу. Людина Бароко виступає у своїй стражденності  як залежна від 
внутрішніх афектів і зовнішніх чинників. Вона повинна пізнати себе, відкрити в собі особистість як 
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неймовірно складну систему вражень, далеку від схематизму механічного світовідчуття, тому кон-
кретне вона сприймає за несуттєве або за нереальне 

Світогляд постмодернізму, не визнає Абсолютної істини та абсолютного знання, втрачає віру 
у всевладдя розуму; відмовляється від формування ідеалу наукового знання, від складання наукової 
методології бачення та описування реальності, від формування раціонального типу поведінки; 
зруйнувала класичну структуру взаємовідносин у суспільстві. 
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SUMMARY 
This article gives the new prospective to the periods of the evolution of the human world outlook. 

 

Т.Б. НІСЕЛЬБАУМ 
 

МЕНЕДЖЕРСЬКА СВІДОМІСТЬ: СУТНІСТЬ ТА НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

Менеджмент на сучасному етапі є невід’ємною частиною людського буття і починає викону-
вати все більш важливу роль як у житті всього соціуму, так і окремого індивіда. Суб’єктом мене-
джменту, як виду діяльності, що спрямована на досягнення мети, є менеджер. У сучасному світі ця 
категорія людей перетворилася на дуже впливову суспільну силу. Сучасні найбільші корпорації, 
транснаціональні компанії, банки володіють величезним економічним, виробничим, людським та 
науково-технічним потенціалом й ресурсами, що поширені у всьому світовому просторі, і за своєю 
могутністю дорівнюють цілим державам. Отже, вся діяльність та рішення менеджерів, які залежать 
не тільки від їхніх професійно-особистісних якостей, але й від менеджерської свідомості, подібно 
до рішень державних діячів, доволі часто можуть впливати на долі мільйонів людей та держав у 
цілому. У сучасному суспільстві істотно змінюються функції менеджменту і все більший інтерес 
викликає проблема менеджерської професійної свідомості й самосвідомості Тому ми вважаємо ак-
туальним розгляд феномена менеджерської свідомості, а метою даної статті виступає з’ясування 
сутності цього феномена. 

Праця менеджера має творчий характер і потребує не тільки глибоких професійних знань, 
впровадження новітніх технологій, але й наявності певних якостей у менеджерів, серед яких пріо-
ритетними фахівці виокремлюють ініціативність, лідерство, цілеспрямованість; здатність мислити 
творчо й виходити за межі загальних ідей і варіантів рішень, що створюють нові шляхи для досяг-
нення й вдосконалення результатів, здатність генерувати ідеї, вміння бачити існуючі та можливі 
проблеми й вирішувати їх [1; 2], усвідомлювати, як менеджерські рішення впливають на роботу 
інших бізнес-одиниць та на бізнес-процес у цілому [2]. 
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У сучасній філософській, соціальній, психологічній та економічній літературі все більше 
йдеться про необхідність «розвитку менеджерської свідомості», «розширення менеджерської сві-
домості» [2], про існування «певної світової менеджерської свідомості» [3], «інтернаціональну ме-
неджерську свідомість» та ін. [4]. Як ми можемо бачити, поняття «менеджерська свідомість» вико-
ристовується дуже широко, але визначення та аналізу цього поняття, його структури, характеристик 
ще не набуло певного висвітлення в сучасній філософській та суспільнознавчій думці.  

Дослідження проблеми менеджерської свідомості пов'язано з визначенням природи, сутності 
і значення свідомості та самосвідомості в регуляції соціальної діяльності людини, розкритті зако-
номірностей її становлення і розвитку. Сучасний філософський словник надає таке тлумачення по-
няття свідомості: «…одне з фундаментальних понять філософії, психології, соціології, що характе-
ризує найважливіший системний компонент людської психіки. Функціонування свідомості забезпе-
чує людині можливість виробляти узагальнені знання про зв'язки, відносини, закономірності об'єк-
тивного світу, ставити цілі й розробляти плани, що випереджають її діяльність у природному й со-
ціальному середовищі, регулювати й контролювати емоційні, раціональні й предметно-практичні 
відносини з дійсністю, визначати ціннісні орієнтири свого буття й творчо перетворювати умови 
свого існування» [5]. Аналізуючи поняття «свідомість» виділяють такі форми суспільної свідомості 
як національна, етнічна, свідомість, політична свідомість, правова свідомість, моральна свідомість, 
релігійна та атеїстична свідомість, природничо-наукова свідомість, економічна свідомість, екологі-
чна свідомість, організаційна свідомість [5; 6]. Існування різних форм суспільної свідомості визна-
чається багатством і різноманіттям самого об'єктивного світу – природи й суспільства. Різні форми 
свідомості відбивають відносини між класами, націями, соціальними спільнотами й групами.  

У рамках нашого дослідження, перш, ніж перейти до аналізу феномена менеджерської свідо-
мості безпосередньо, вважаємо, що доцільним є розгляд такого виду свідомості як професійна сві-
домість. Поняттям «професійна свідомість» позначається та частина суспільної свідомості, що ви-
никає в його структурі як проекція спеціалізації трудового досвіду конкретних професійних груп. 
Професійна свідомість розглядається з позицій виокремлення її основних функцій – професійних 
цілей, планів, програм, професійного відношення, прогнозів, оцінок, самооцінки, ідентифікації (фо-
рмування образу Я). З одного боку, професійна свідомість складається з формування професійних 
знань і навичок, розвитку індивідуально – типологічних особливостей особистості, стильових особ-
ливостей виконання діяльності [7]. З іншого боку – з професійних якостей, професійних цілей, пла-
нів, професійних відносин, прогнозів, оцінок [8]. Природно, що вона є спеціалізованою і існує як 
певна кількість «пластів», що істотно відрізняються один від одного. Втім вони поєднуються з двох 
причин: по-перше, у них загальна функція – відбивати й програмувати життєдіяльність певної тру-
дової групи; по-друге, у них загальна природа, оскільки вони утворюються в результаті переробки 
інформації як про різні сторони життєдіяльності трудової групи, так і про різні сторони її взаємодії 
із суспільством. Кожний «пласт» являє собою сукупність знань, норм і цінностей, що постійно роз-
виваються та призначені для обслуговування потреб цієї трудової групи – сукупного суб'єкта дано-
го виду діяльності [9]. 

Отже, значення понять «свідомість» та «самосвідомість», як одних з центральних проблем 
філософії, психології та соціології, обумовлено тим, що вчення про свідомість та самосвідомість 
складають методологічну основу вирішення не тільки багатьох важливих теоретичних питань, але й 
практичних завдань, пов'язаних з формуванням життєвої позиції. Процес розуміння людиною свого 
«Я» був пов'язаний з розвитком свідомості, тобто спроможністю людини відтворювати дійсність в 
ідеальній формі. Свідомість активно та вибірково фіксує в ідеальних образах те чи інше коло речей, 
процесів, явищ. Вона споконвічно є спрямованою на зовні; вона дозволяє пізнавати зовнішній світ, 
впливати на нього, а потім перетворювати його. У процесі взаємодії з навколишнім середовищем і 
іншими людьми людина неминуче повинна була виділити і себе як об'єкт, що реально існує в часі 
та просторі. Це обумовлюється подвійністю свідомості: залишаючись спрямованою головним чи-
ном на зовні, на той або інший об'єкт, вона поступово почала висвітлювати і внутрішню сутність 
самої себе як суб'єкта. Так формувалася друга складова свідомості – самосвідомість – «протилежне 
усвідомленню зовнішнього світу (об'єкта) переживання єдності й специфічності "Я" як автономної 
(окремої) сутності, наділеною думками, почуттями, бажаннями, здатністю до дії. Містить у собі 
процеси самопізнання, самоідентифікації, самовизначення» [5]. Результатом діяльності свідомості є 
знання про світ, а самосвідомості – знання людини про себе й свої можливості [10, 92].  
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Однак, як ми бачимо, при такому аналізі свідомість зводиться лише до знання суб'єкта про 
світ і про себе у світі. Тобто розглядається тільки один бік – пізнавальний, і не висвітлюється про-
блема практичних відношень людини зі світом [11]. 

При розгляданні професійної свідомості гносеологізм не може бути основою аналізу її став-
лення та розвитку, тому що він розглядає індивіда не як суб'єкта діяльності (практика), а як суб'єкта 
пізнання (теоретика) Із критикою гносеологізму й натуралізму у філософії й психології неодноразо-
во виступали філософи й методологи діяльнісного підходу [12; 13]. Вони відзначали, що натуралізм 
і гносеологізм орієнтують нас насамперед на предзаданість об'єктивної дійсності: людині протисто-
ять незалежні від її діяльності об'єкти зовнішнього світу, що вступають у ті або інші взаємини з 
нею, що впливають на неї й через це є наданими її свідомості. Методолого- діяльнісний підхід, на-
впаки, передбачає включення в теоретичний аналіз самого суб'єкта із структурою розумової діяль-
ності, яка йому властива, оскільки наші уявлення про об'єкт задаються й визначаються не тільки, й 
навіть не стільки матеріалом природи й світу, скільки засобами нашого мислення й нашої діяльнос-
ті [13]. У методологічному підході професійна свідомість виступає насамперед як діяльнісно-
організована свідомість. Найважливішою її характеристикою стає наявність реальної рефлексії, 
причому її подвійної, разновекторної спрямованості. «Хто б і коли б не діяв, – відзначав Г.П. Щед-
ровицький, – він завжди повинен фіксувати свою свідомість, по-перше, на об'єктах своєї діяльності 
– він бачить і знає ці об'єкти, а по-друге, на самій діяльності – він бачить і знає себе, що діє, він ба-
чить свої дії, свої операції, свої засоби й навіть свої цілі й завдання» [13, 410]. Онтологічні основи 
людського способу життя становлять спільність, діяльність і свідомість у своїй єдності. Ці основи 
взаємопокладаються одна на одну, але вони не зводяться одна до одної й не виводяться одна з ін-
шої. Всі три сторони цілісної людської реальності є одночасно й наслідками, і передумовами одна 
одної [14]. 

У світлі всього вищезазначеного проблема розвитку й становлення менеджерської професій-
ної свідомості повинна розглядатися в єдності трьох основ буття людини, що виступають цілісною 
моделлю будь-якого професіоналізму: діяльність, свідомість, спільність [14]. Так, професійна дія-
льність – у цілому, і менеджерська, зокрема – завжди свідома й спільна (здійснюється в співтовари-
стві); професійна свідомість – діяльнісна та інтерсуб’єктивна (існує й виникає в співтоваристві); 
професійна спільність обумовлена включеністю суб'єктів у спільну колективно-розподілену діяль-
ність, що ґрунтується на свідомому позиційному самовизначенні кожного. 

Таким чином, менеджер є водночас й суб'єктом процесу управління, і суб'єктом управлінської 
(менеджерської) діяльності. Як суб'єкт процесу управління менеджер виступає проектувальником, 
конструктором, організатором, носієм певної особистісної позиції, що передбачає вільне й свідоме 
самовизначення в управлінській діяльності менеджерів, прийняття відповідальності за результати 
прийнятих рішень. Суб’єктність у діяльності менеджера передбачає володіння відповідними нор-
мами, способами й засобами її здійснення. У цій якості менеджер виступає як носій діяльнісної 
(предметної) позиції, необхідної для досягнення цілей і розвитку особистості, а менеджерська сві-
домість є діяльнісною та інтерсуб’єктивною. 

Трактування способу існування свідомості як рефлексії дозволяє представити реалізацію цін-
нісного й відповідального ставлення менеджера до своєї діяльності не тільки як усвідомлення й 
трансформацію підстав власних дій, але як усвідомлення й зміну самого способу буття, прояву 
суб’єктності у відносинах з іншим. Із цих позицій можна відзначити, що професійна свідомість, 
крім здатності до рефлексії, характеризується здатністю суб'єкта до ціннісно-змістового самовизна-
чення, до рефлексії способу свого існування, що, у свою чергу є генеральною здібністю, справжнім 
механізмом саморозвитку людини як професіонала. 

Неважко помітити, що виникнення уявлень професійної свідомості пов'язане із трудовою 
практикою окремих членів групи а отже, і з індивідуальною свідомістю. Однак свою функціональну 
специфіку – формувати, зберігати, поширювати (у тому числі відтворювати в нових поколіннях) 
професійні цінності, – вона виразно виявляє у формах надособистісних, соціально-групових, тобто 
в таких, буття яких так чи інакше є об’єктивованим в житті спільності. Вихідні форми надособисті-
сного існування професійної свідомості залишаються домінуючими й тоді, коли професія стає ма-
совою. 

Розглядаючи проблему свідомості, доцільно виокремити її рівні. Так у професійній свідомос-
ті, з огляду на те, що її носієм є не тільки трудова спільність у цілому, але й її кожний окремий 
представник, розрізняють такі рівні: а) загально-професійний, тобто загальне для всіх представни-
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ків даної професії; б) інституціональний, тобто особливе для представників окремих типів установ 
або окремих функціональних груп; в) особистісний, тобто індивідуальне для кожного фахівця даної 
діяльності [15]. 

Ми вважаємо, що ці ж принципи виділення рівнів можна використовувати при аналізі мене-
джерської свідомості: доречно говорити про рівень загальної менеджерської свідомості та про осо-
бистісний рівень, тобто індивідуальну менеджерську свідомість для кожного представника цієї 
професії. 

Компонентом цілісної свідомості особистості є професійна самосвідомість, якій притаманні 
свої основні риси й ознаки. Отже, доцільним є розглядання і менеджерської самосвідомості, як 
компонента його цілісної свідомості, а основні підходи до вивчення менеджерської самосвідомості 
повинні бути розглянуті в логіці вивчення самосвідомості особистості. 

У філософії питання про самосвідомість традиційно більш відносилося до гносеологічних 
проблем і особливе місце в ієрархії пізнавальної діяльності відводилося самопізнанню як процесу 
самосвідомості. Питання ставилося головним чином з погляду можливості пізнання людиною самої 
себе: чи може суб’єкт пізнання бути водночас об’єктом. Науково-теоретична розробка проблеми 
самосвідомості в сучасній філософії концентрується навколо вирішення питань, які визначають со-
ціально-філософський статус проблеми самосвідомості, співвідношення свідомості й самосвідомос-
ті, суб’єкта та об’єкта самосвідомості, а також співвідношення самосвідомості та особистості. Але 
самосвідомість властива не тільки індивіду – «у рамках соціології самосвідомість розглядається як 
властиве не тільки індивіду, але й соціальній групі, класу, етносу, суспільству в цілому, коли вони 
усвідомлюють себе суб’єктом практичної й пізнавальної діяльності, а також виробляють загальні 
ідеали й розуміння власних інтересів. У цьому випадку самосвідомість розуміється як єдність само-
пізнання, емоційно-ціннісного відношення до себе, самоорієнтації й саморегулювання соціальних 
суб’єктів, що проявляється в їхній поведінці, діяльності й спілкуванні» [5]. 

Отже, розглядаючи поняття «самосвідомість» відповідно до його носія, можна виділити са-
мосвідомість як окремої особистості, так і окремої соціальної групи, а саме професійну самосвідо-
мість педагогів, керівних педагогічних кадрів, психологів, а відтак і менеджерів. Роль професійної 
самосвідомості в житті окремої людини полягає в найбільш повній реалізації її можливостей в умо-
вах суспільства, професійної діяльності. Джерелами формування менеджерської самосвідомості, 
при цьому, виступають конкретна професійна діяльність менеджерів і спілкування з іншими людь-
ми, що складаються в процесі здійснення цієї діяльності. Професійна самосвідомість — це ком-
плекс уявлень людини про себе як професіонала, це цілісний образ, що включає в себе систему від-
носин і настанов до себе як професіонала. Професійна самосвідомість включає, по-перше, усвідом-
лення людиною норм, правил, моделей своєї професії як еталонів для усвідомлення своїх якостей. 
Тут формуються основи професійного світогляду, професійного кредо. По-друге – усвідомлення 
цих якостей в інших людях, порівняння себе з якимсь абстрактним або конкретним колегою. Також, 
до професійної самосвідомості входить урахування оцінки себе як професіонала з боку колег та 
професійна самооцінка. 

Природно, професійна самосвідомість змінюється в процесі професіоналізації. Розширення 
професійної самосвідомості менеджера виражається в зростанні числа ознак професійної діяльнос-
ті, що відбиваються в його свідомості, у подоланні стереотипів образу професіонала. У становленні 
професійної самосвідомості велику роль відіграє віднесення людиною себе до певної професійної 
спільності. Людина стає більш зрілою, якщо вона бачить себе в більш широкому контексті. Напри-
клад, громадянська, патріотична самосвідомість як громадянина своєї країни, планетарна самосві-
домість як усвідомлення своєї причетності до всього людського співтовариства, космічна свідо-
мість як усвідомлення своєї причетності до універсуму, а себе як його індивідуального прояву [16]. 

Різноманіття видів діяльності менеджера стимулює розвиток його індивідуальності. Кожен 
менеджер актуалізує лише ту частину професійної діяльності й ті цінності, які є для нього життєво 
й професійно необхідними. Індивідуалізований професійний досвід і пов’язані з ним переживання, 
переконання, професійні зв’язки й відносини становлять його професійне «Я». Професійна свідо-
мість спрямована на аналіз різних сторін «Я» особистості менеджера, його професійної діяльності й 
покликана визначати межу й перспективи особистого змісту, тобто внутрішнього мотивованого 
значення для суб’єкта тої або іншої дії, вчинку. Виступаючи системою найбільш загальних су-
джень, знання про діяльність, про себе, про інших і суспільство, менеджерська свідомість є в той же 
час результатом винятково індивідуального досвіду, особливим механізмом професійного станов-
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лення особистості менеджера [9]. Професійна свідомість перебуває в динамічному співвідношенні з 
неусвідомлюваним, що може проявлятися, наприклад, в імпульсивних діях професіонала, у внутрі-
шніх конфліктах між усвідомлюваними професійними цінностями й неусвідомлюваними установ-
ками. Особистісні форми професійної свідомості виникають у результаті включення загальних 
професійних уявлень в індивідуальну свідомість. Як відомо, індивідуальна свідомість професіонала 
не зводиться до професійної свідомості. У цілому вона є набагато складнішою, тому що тією чи ін-
шою мірою містить у собі результати відбиття всього комплексу зв’язків людини й дійсності, у то-
му числі її особистих, індивідуальних зв’язків. Професійні уявлення утворюють в індивідуальній 
свідомості тільки один блок – той, що формується в трудовому досвіді і є орієнтованим на управ-
ління життєдіяльністю людини в процесі вирішення нею професійних завдань. Цей блок у свідомо-
сті індивіда є дуже вагомим й для нього особисто, і для професійної спільності, і для суспільства в 
цілому. По-перше, він визначає можливості повноцінної реалізації людини як соціальної істоти, 
оскільки професійна роль – одна з базових соціальних ролей особистості. По-друге, він є незамін-
ною ланкою в механізмах здійснення соціального призначення даної трудової групи, тому що регу-
лює професійні трудові відносини. По-третє, він виявляється умовою безперебійного відтворення 
ресурсів життєзабезпечення суспільства в професійно-трудовій сфері. Професійний блок індивідуа-
льної свідомості – це той засіб, завдяки якому неповторна людська індивідуальність «вписується» і 
в діяльність трудової групи, і у відносини між її членами, і у відносини її із суспільством. В індиві-
дуальній свідомості менеджера професійний блок відіграє значну, а іноді й основну роль, але, зви-
чайно, він не вичерпує всього обсягу феномена менеджерської свідомості. 

 Отже, менеджерська свідомість, по суті, як соціально-культурний феномен виходить за межі 
суто професійної свідомості особистості, й можна припустити, що вона притаманна будь-якій осо-
бистості, яка прагне самовдосконалення і розвитку для успішної самореалізації в суспільстві. 
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SUMMARY 
The article deals with the problems of such phenomenon as “managerial consciousness” in social 

philosophy, its essence and ways of studying. It has been considered relation of managerial consciousness 
to other phenomena such as consciousness, self- consciousness, professional consciousness and 
professional self- consciousness. 

Д.В. УРАКОВ 
 

МЕНЕДЖМЕНТ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН:  
ПІДХОДИ ТА НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

У сучасному світі з глобалізацією економіки та всіх інших сфер суспільного буття менедж-
мент, особливо ефективний менеджмент, вийшов за рамки сфери професійної діяльності та став 
загально визнаною науковою дисципліною, що має свій предмет, методи дослідження та сукупність 
аналітичних концепцій, які відрізняють її від суміжних наук. Феномен менеджменту на сучасному 
рівні характеризується різноманітністю сфер свого прояву, тобто у цьому процесі наявні економіч-
ний, соціологічний, політологічний, та психологічний компоненти. Складний міждисциплінарний 
характер феномену потребує аналізу різноманітних підходів до його дослідження у сучасній суспі-
льствознавчій думці та визначення на його основі сутності даного феномену як філософської кате-
горії.  

Це обумовлює актуальність даного дослідження.  
Дотичними до зазначеної проблеми є наукові розвідки Лайкерта Д.[6], Бернса Б. [19], Буреги 

В.В.[2], Шавкун І.Г.[17], але сучасні реалії спонукають систематизувати підходи до розуміння сут-
ності менеджменту. Це і є метою написання статті. 

Сьогодні існують такі підходи до визначення сутності феномена менеджменту як 
економічний, соціологічний, політологічний та психологічний. 

З позицій економічного підходу менеджмент розглядається як управління виробництвом; су-
купність принципів, методів, засобів і форм управління комерційною установою, які були розроб-
лені і застосовуються для підвищення ефективності виробничих процесів та максимізації прибутку. 
Менеджмент трактується як наука про управління системою з ієрархією відносин у процесі діяль-
ності організації та взаємозв’язками споживачів із виробниками [21]. Цій феномен передбачає орга-
нізацію системи ефективного функціонування усіх складових частин компанії, цілеспрямований 
вплив менеджера та персоналу на процеси виробництва, що має за мету досягнення максимальної 
економічної ефективності компанії [4]. 

Серед економістів існують інші погляди на феномен менеджменту. Згідно з різними тракту-
ваннями менеджмент може розглядатися як адміністративний процес управління ресурсами та пер-
соналом, який має чітко визначені цілі, систему планування та контролю, лідера; діяльність, яка 
спрямована на здійснення цього процесу; адміністративний персонал, що складає апарат 
управління та здійснює керівництво та контроль; мистецтво здійснювати ефективне керівництво; 
галузь науки, теорія, сума емпіричних знань, яка була накопичена з досвіду керівництва у вигляді 
концепцій, підходів, принципів, методів і способів. 

Ідеї наукового менеджменту у межах економічного підходу мають велику вагу для визначен-
ня феномена менеджменту. Засновники наукового менеджменту Ф.Тейлор і А.Файоль пропонували 
змінити підхід до прийняття менеджерських рішень, які ґрунтувались на емпіричному досвіді та 
традиціях та перейти до формалізованих процедур, які повинні бути розроблені після дослідження 
та аналізу конкретних ситуацій. Принципи менеджменту мають особливе значення у рамках цього 
підходу. Основною метою було здійснити максимальну регламентацію та автоматизацію виробни-
чих процесів. Вищезгадані науковці розглядали менеджмент як складну технологічну систему, пер-
сонал як елемент цієї системи, який виконує чітко регламентовані функції. Менеджмент у цьому 
випадку повинен виконувати лише функції управління [3]. Підприємства представлялися як маши-
ни, функцією яких є обслуговування їхніх творців, та створення додаткової вартості на інвестова-
ний час і гроші. Тому головна, якщо не єдина мета подібних організацій – створювати прибуток. 
При такому погляді на підприємство, його працівники розглядалися як механізми або частини ме-
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ханізму. Отже, їх особисті цілі й особливості вважалися несуттєвими. Для людей були розроблені 
дуже прості регламентовані завдання, як би вони призначалися для машини. 

Представники класичної школи вважали, що ефективний менеджмент повинен ґрунтуватись 
на застосуванні наступних принципів управління: розбудова ієрархії, субординація, регламентація 
та чіткий розподіл функцій. 

А.Файоль зробив припущення, що принципи повинні бути застосовні «при усяких запитах» 
[15]. 

На сучасному етапі досліджень проблеми вважається що принципи менеджменту не мають 
універсального характеру та вони не повинні абсолютизуватися. Вони мусять відповідати конкрет-
ним умовам застосування та змінюватись згідно із змінами у зовнішньому середовищі. У таких об-
ставинах процес управління полягає не у формальному застосуванні принципів, а у досягненні мети 
організації та формуванні мотивації персоналу [21]. 

Ігнорування впливу зовнішнього середовища, та відмінностей між соціальною і технічною 
системами стали поступово перешкоджати подальшому зростанню ефективності виробництва. Як 
результат, теорія наукового менеджменту сприяла появленню «школи людських відносин». Пред-
ставники цієї школи вважали що саме людина є ключовою ланкою в організації. Згідно з цією тео-
рією, організація трактується як система взаємовідносин між її компонентами, у цьому випадку між 
персоналом. Організація спрямована на досягнення мети, є частиною одної або більшій кількості 
систем та персонал, частина організації, мають свої особисті цілі та амбіції. Менеджмент є проце-
сом досягнення мети організації і цілей її працівників через систему мотивації, яка народжується 
усередині даної організації. «Школа людських відносин» досліджує поведінку працівників у малих 
групах, вплив стилю управління і навчання на роботу організацій. Наукові пошуки Е.Мейо, 
А.Маслоу [7], Д.Макгрегора, Ф.Герцберга [20 ], Д.Лайкерта [6], К.Мацусити [5] присвячені дослі-
дженню цієї проблематики. Теорія «школі людських відносин» вперше поставила людину у центрі 
уваги теорії менеджменту. Сьогодні наукові праці Р.Кантера та Ч.Хенді роблять свій внесок у роз-
виток теорії «школи людських відносин» [21]. 

Значні зміни у зовнішньому середовищі, яки відбулися за останні десять років, що пов’язані з 
глобалізацією бізнесу та переходом к постіндустріальному суспільству, тобто суспільству знань, 
призвели до суттєвих змін у моделі менеджменту. Ми можемо спостерігати перехід від вузько-
функціональної спеціалізації до інтеграції змісту і характеру управлінської діяльності. Організації 
мають тенденцію змінювати свої ієрархічні структури на більш «горизонтальні» з широким делегу-
ванням компетенції та засобами саморегуляції. Глибока трансформація організаційних структур 
привела до появи мережевих компаній, які мають сотову структуру на відміну від класичної пірамі-
дальної. Розвиток інформаційних технологій дозволив здійснити перехід до взагалі віртуальних ор-
ганізацій, які потребують цілком нової моделі менеджменту. 

Соціологічний підхід розглядає феномен менеджменту як соціальний інститут, що поєднує 
сукупності принципів, форми і методи управління, а також соціальні ролі. Він містить процеси роз-
будови та введення інновацій до соціальних організацій, а також визначення та формування моти-
вації людей для реалізації організаційної діяльності з максимальною ефективністю. Перед тим, як 
робити аналіз специфіки соціологічного підходу до феномена менеджменту, доцільно згадати ви-
значення поняття «соціальний інститут», що є ключовим для проблеми дослідження. Це поняття 
має виражений міждисциплінарний характер, тому дуже поширено вживається у різних областях 
суспільствознавства. 

У соціології поняття «соціальний інститут» охоплює дуже широкий спектр суспільних фено-
менів, тому існує велика кількість дефініцій згідно з якими до цього поняття належать зовсім різні 
за своєю сутністю соціальні явища. Для аналізу соціологічного підходу до феномену менеджменту 
доцільно привести визначення поняття «соціальний інститут», яке було запропоноване 
М.Маликовським. Цій дослідник пропонує розуміти поняття «соціальний інститут» як «цілеспря-
мовано організована або спонтанно сформоване суспільне утворення, наділене матеріальними і не-
матеріальними засобами діяльності, спираючись на які, воно виконує спеціальні дії, що забезпечу-
ють інтеграцію людських зусиль, регуляцію поведінки і задоволення певних суспільних потреб» 
[22]. Менеджмент є порівняно новим соціальним інститутом, який розвивається з такою швидкістю, 
що його можна розглядати як соціальну інновацію. 

У межах соціологічного підходу до феномена менеджменту управлінські процеси, що відбу-
ваються у суспільстві та його підсистемах (політичній, економічній, соціальній, соціокультурній) 
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або у організаціях (підприємствах, установах) розглядаються і інтерпретуються з погляду взаємодії 
людей, що беруть участь у них, об’єднаних у професійні, територіальні та інші групи і включених у 
різноманітні процеси співробітництва, взаємодопомоги або суперництва. Також вивчаються, оці-
нюються й удосконалюються процеси управління різними типами спільнот, організацій, соціальних 
інститутів і суспільства у цілому, кожне з яких являє собою специфічну систему соціальних взає-
модій індивідів і їхніх груп із метою збереження і забезпечення сталості розвитку відповідної сис-
теми, упорядкування й удосконалювання її структури, досягнення її цілей. 

Наукові дослідження з позицій соціологічного підходу, розглядають менеджмент як певний 
універсальний інструмент, застосування якого дає можливість досягти потрібного рівня координа-
ції у діяльності групи та очікуваних результатів в організаціях будь-якого типу: «У широкому зміс-
ті, із соціальної точки зору, менеджмент є технікою або методом, що розвивається у результаті вла-
стивої людині тенденції до формування груп. Прикладами таких груп є уряди, організації різних 
видів і ділові підприємства. Яка б ні була група, вона повинна мати свій власний менеджмент. У 
цьому змісті менеджмент можна визначити як сукупність методів, за допомогою яких установлю-
ються, з’ясовуються і реалізуються цілі і задачі визначеної групи людей» [19]. 

Феномен менеджменту має міждисциплінарний характер, який дає можливість робити соціо-
логічний аналіз лише з урахуванням системи декількох взаємозалежних дослідницьких підходів, які 
дають можливість висвітлити зміст управлінських процесів. Дотримуючись соціологічного підходу, 
аналіз феномена менеджменту можливо провести за технічним, політичним і критичним напрямка-
ми. Кожний із цих підходів має своє трактування менеджменту з урахуванням інтелектуального та 
соціального контекстів, що віддзеркалюють існуючі культурні цінності і ідеологічні преференції. 
Якщо з позицій технічної інтерпретації метою менеджменту виступає виконання раціональних ін-
струментальних задач, то для політичного підходу такою є врегулювання конфлікту між визначе-
ними групами шляхом договірного процесу. Критичний напрямок має на меті максимізацію доданої 
вартості від бізнес-процесів. У цих загальних теоретичних рамках усі зазначені соціологічні підхо-
ди направлені строго на пошук засобів оптимізації менеджменту, які підлягають верифікації, усі 
наукові дослідження мають на меті рішення сугубо прикладних завдань. 

Як вважають деякі дослідники, у сучасному соціологічному аналізі менеджменту простежу-
ється загальна тенденція, яка відзначається поступовим відходом від абстрактної формалізації і 
зайвого детермінізму структурного аналізу на користь системного і ситуаційного підходів. 

Політологічний підхід до феномена розглядає політичний менеджмент (political management) 
як управління політичними подіями та процесами, що має на меті на захист певних політичних ін-
тересів учасників політичних подій. У даному випадку події це результати політичної діяльності, її 
продукти, що (подібно товарам в економіці) підлягають кількісній ( кількість подій) та якісної хара-
ктеристиці ( корисності подій, їхньої «споживчої вартості») [9]. 

Політичний менеджмент, згідно з трактовкою Пушкарьової Г.В., є системою теорій, концеп-
цій, які описують і пояснюють конкретний вид політичного управління, а також сукупність методів, 
що дозволяють поліпшити уявлення про даний об’єкт політичної дійсності. Також існує точка зору, 
що поняття «політичний менеджмент» з’являється як результат широкої інтерпретації поняття «ме-
неджмент» та перенесення його у політологію, науку управління. Таке вживання вважається неко-
ректним, оскільки ці дві напрями науки управління різні за походженням і природою, а це може 
привести до застосування недоречних методів управління. Тому вважається більш доцільним вжи-
вати поняття «політичне управління» [11]. 

Поняття «політичний менеджмент» ще не має чітко окресленої сфери застосування у вітчиз-
няна практиці, тому ї ще не розглядається як самостійний феномен. У більшості випадків мова йде 
про політичне забарвлення процесу управління, яке здійснюється політичною стороною або струк-
турою державного управління. Таке забарвлення зумовлено наявністю конфліктних політичних ін-
тересів, які призводять до суперництва у боротьбі за прийняття рішень у зовнішній або внутрішній 
політиці [12].  

«Новий державний менеджмент», який висвітлює проблеми політико-адміністративних від-
носин, розглядається у рамках політологічного підходу. Слід зазначити, що найчастіше наукова лі-
тература з цієї проблематики підкреслює відновлення пріоритету політичного аспекту у політико-
адміністративних відносинах [18]. Прихильники цього теоретичного напрямку підкреслюють необ-
хідність розробки та встановлення нових форм контролю над бюрократичним апаратом у сфері фо-
рмулювання політичного курсу і завдань для державних службовців оскільки у багатьох державах 
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політики вже не мають контроль над адміністративними системами, що постійно збільшуються чи-
сельно. Оптимізація методів та каналів управління державним апаратом надасть можливість підви-
щити ефективність державного управління. Треба зазначити, що новий державний менеджмент не 
передбачає політизації апарата адміністративно-державних структур. 

Психологічний підхід ґрунтується на концепції, що менеджмент є сукупністю певних дій, які 
виконує суб’єкт стосовно об’єкта для того, щоб перетворити його і забезпечити рух до заданої ме-
ти. Цей підхід має на меті вивчення психологічних закономірностей менеджерської діяльності задля 
підвищення ефективності і якості ухвалених рішень. Типові проблеми і задачі для психологічного 
підходу до феномена менеджменту за своєю суттю є науково-практичними, які потребують ком-
плексного рішення. 

Специфікою психологічного підходу до феномена менеджменту є різноманітність, яка від-
дзеркалює його складність. Цій підхід до управлінських проблем висвітлює наступні загальні про-
блемі: проблема психологічних засад ефективного менеджменту, соціально-психологічний аналіз 
виробничих і управлінських колективів і міжособистісних взаємин у них; вивчення особистості 
працівника в організації, аналіз впливу організації на соціально-психологічну структуру і розвиток 
колективу; вплив культурно-історичного чинника як на соціальне уявлення про управління, так і на 
психологічні характеристики реального управлінського процесу; місце і роль психологічних скла-
дових у концепціях антикризового управління організаціями, концепції корпоративної культури 
тощо. Наступні психологічні аспекти менеджменту, як психологічні феномени організаційних змін 
(розвиток організацій), банкрутства підприємств, психологічні складові корпоративної культури та 
взаємодія між психологічними і організаційними факторами (факторами середовища) в управлінні 
персоналом стали досить актуальними об’єктами наукових досліджень[17]. 

Треба зазначити, що психологічний підхід з’явився як результат зміни технократичної конце-
пції «раціонального використання людських ресурсів» (концепції Тейлора та Форда) які порівню-
вали компанію з механізмом, а персонал – з його елементами [13], на користь більш гуманної, яка 
віддає пріоритет людині в організації. Для розкриття сутності менеджменту науковці беруть до ува-
ги антропоцентричну парадигму та пропонують вважати пріоритетними наступні критерії ефектив-
ності управління: неформальне лідерство, «гармонічні взаємостосунки» в організації, «піраміди по-
треб», привабливості праці та задоволення від неї (Е.Мейо, М.Фоллет, А.Маслоу, Д.Мак-Грегор). 
Проте, необхідно відзначити, що не зважаючи  на антропоцентризм цих учень, які відходять від 
споживчого ставлення до людини, вони оцінюють ролі людини в організації і бізнесі однобічно. Як 
і науковий менеджмент, вони застосовують одноплановий підхід оскільки беруть за основу схемі 
«стимул-реакція», які належать до біхевіоризму, та не враховують реальну різницю у людських по-
требах, стимулах та вірогідність ірраціональної складової у діяльності людини. 

Отже, зазначене вище дозволяє нам зробити наступні висновки: 
по перше, менеджмент є складним та різноплановим соціокультурним феноменом для розу-

міння сутності і смислу якого у суспільствознавчих науках використовуються різні підходи; 
по друге, для всебічного розуміння феномена менеджменту недостатньо окремо використову-

вати один з наведених підходів тому, що всі вони мають схильність до однобічності висвітлення 
сутності цього феномена та зведення його природи до рівня однієї прикладної сфери, де очікується 
результат менеджерських дій; 

по трете, феномен менеджменту вимагає ретельної соціально-філософської рефлексії тому, 
що саме соціальна філософія досліджує зміни, які відбуваються у суспільстві під впливом соціаль-
но-культурних явищ. 
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SUMMARY 

This article offers an overview of the existing approaches to the research of the phenomenon of 
management and the evolution of these approaches. Special emphasis is made on the importance of the 
philosophic consideration of management and its impact on social environment. 

 

Н.С.  АБАНІНА  
 

ДІАЛЕКТИКА ВЗАЄМОДІЇ: 
СОЦІАЛЬНІ ІННОВАЦІЇ – СОЦІАЛЬНИЙ ОПІР 

 

Дотримуючись логіки системного дослідження при розгляді складних соціальних феноменів, 
важливим аспектом методології дослідження соціального опору є звернення до діалектичного під-
ходу у врахуванні взаємозв’язків та суперечливих тенденцій розвитку досліджуваного об’єкту. 

Розуміння соціального опору, його тлумачення, виявлення закономірностей прояву у різних 
сферах буття людини та суспільства, обробка матеріалів дослідницького та умоглядного характеру, 
обумовлює доцільність використання діалектичного підходу. Розглядаючи соціальну систему з діа-
лектичної точки зору ми розглядатимемо її у розвитку. Розвиток системи забезпечується у взаємо-
зв’язку інновацій та опору. Соціальна система яка деформується у бік однієї із сторін взаємозв’язку 
поступово руйнується, розширюючи міру своєї смерті. Під інновацією розуміється процес впрова-
дження ідей, методів, об’єктів які є новими для даної системи, але незалежно від наявності у них 
факторів новизни в для усіх інших соціальних систем. При цьому, доцільно погодитися із думкою 
Мешкова О.О. про те, що інновація це комплексний соціокультурний процес, який розвивається за 
певними об’єктивними законами та тісно пов’язаний із історією та традиціями соціальних систем та 
кардинально перетворюючий їхню структуру. Крім того, це соціально-психологічний феномен, 
який характеризується своєрідним життєвим циклом, з особливими фазами, послідовностями і за-
лежностями…[3, 117]. Соціальний опір виникає у відповідь на соціальну інновацію, як реакція на 
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загрозу життю соціальної системи. Під соціальним опором слід розуміти закономірний, необхідно 
виникаючий процес, спрямований на недопущення руйнації якості життя соціальної системи, є реа-
кцією на тиск зовнішнього або внутрішнього середовища, та спрямований на збереження та розви-
ток цілісності. Дослідження соціальних інновацій та соціального опору у діалектичному взаємо-
зв’язку дозволить виявити нові грані їхньої взаємодії відносно впливу на розвиток життя соціальної 
системи. 

Метою даного дослідження є вивчення діалектики взаємодії соціальних інновацій та соціаль-
ного опору. Об’єктом дослідження є взаємозв’язок соціальних інновацій та соціального опору. 
Предметом є діалектика взаємодії соціальних інновацій та соціального опору. 

Заглиблення у сутність проблеми взаємозв’язку соціальних інновацій та опору можливе у 
зв’язку зі зверненням до розвинутої Гегелем концепції  Фіхте системи циклічного розвитку: теза – 
антитеза – синтез, як принципу заперечення заперечення. Відносно нашої теми, згідно з так званою 
тріадою Гегеля, згідно з якою ідея соціальної інновації породжує соціальний опір, який постає як її 
протилежність, на наступному етапі знімаючись своєю протилежністю, примирює у собі два попе-
редні етапи і обумовлює розширення міри життя соціальної системи. 

Слідуючи логіці Гегеля можна виділити два аспекти взаємодії соціальної інновації та соціа-
льного опору, позитивний та негативний. Негативний аспект виникає коли соціальні інновації пере-
ходять у соціальний опір заперечують одне одного, постаючи як антиномії, заперечуючи таким чи-
ном, і якісний розвиток. Можливість подолання такої ситуації полягає у ситуації коли інновація 
припускає виявлення соціального опору, містить його потенцію у собі і навпаки. Лише через спів-
відношення даних явищ між собою можливо розкрити їх зміст та зрозуміти їхню сутність. 

Такий підхід обумовлює погляд на соціальний опір та соціальні інновації як на органічне ці-
ле, які знаходяться одне з одним у діалектичній єдності та протиборстві, і як діалектичні протиріччя 
визначають розвиток природи, людини та суспільства. Соціальні інновації та соціальний опір як 
діалектичні сторони у своїй єдності взаємопронизують одне одного та обумовлюють різні прояви 
буття у множині форм, у єдності цілого, у їхньому безперервному русі, розвитку та оновленні. 
Зняття діалектичного протиріччя соціальних інновацій та соціального опору слугує та визначає со-
ціальний розвиток. 

Аналізу взаємодії соціальних інновацій та соціального опору у взаємозв’язку із основними 
законами діалектики розкриває основні закономірності діалектики даних явищ. Закон взаємопере-
ходу кількісних змін у якісні тісно пов’язаний із процесом впровадження інновацій у соціальну си-
стему та процесом соціального опору їм. Будь-яка нова якість системи виникає шляхом впрова-
дження інновації яка долає опір системи, тобто шляхом взаємозалежності та суперечливості соціа-
льних інновацій та соціального опору. У цій взаємодії розкриваються головні аспекти дії закону 
взаємопереходу якісних та кількісних змін, зокрема, якість, кількість, міра та стрибок. Якість соціа-
льної інновації має визначальний вплив на якість соціального опору, який, за своєю сутністю, може 
бути спрямований на недопущення інновацій взагалі або на недопущення тих інновацій якість яких 
не відповідає вимогам системи або загрожує її цілісності. Соціальні інновації, які подолали опір 
соціальної системи та були нею сприйняті у певній, необхідній, кількості, змінюють і якість самої 
соціальної системи. Характери набутої системою якості залежить від сутності інновацій які були 
«пропущенні» соціальним опором, і від них залежатиме чи перейде система на вищий щабель роз-
витку або ж у ній розпочнуться регресійні процеси пов’язані із руйнуючим впливом набутої якості. 
Соціальний опір протистоячи інноваціям, не допускаючи їх безперешкодного впровадження, забез-
печує стабільність життєдіяльності системи. Він визначає співвідношення кількості та якості впро-
ваджуваних інновацій, утримуючи систему у межах певної якості, не допускаючи не потрібних кі-
лькісних змін. У взаємозв’язку соціальних інновацій та соціального опору діє механізм впрова-
дження лише тих інновацій які ведуть до розширення розвитку життя соціальної системи. 

У зв’язку із законом взаємопереходу кількісних та якісних змін актуалізується поняття міри 
інновацій та міри соціального опору. Де збереження міри одного та іншого забезпечує сталий роз-
виток соціальної системи. Недотримання міри призводить до порушення рівноваги та наближує 
можливу руйнацію системи. Розвиток соціальної системи веде до розширення міри її життя, яка 
пов’язана із розвитком якісно-кількісних характеристик соціальної системи і переходом на вищу 
сходинку існування, але зворотній процес розширює міру смерті. Міра життя характеризує той но-
рму при порушенні якої з кожним кроком збільшується міра смерті, яка неминуче веде до руйнацій 
соціальної системи. «Сталий розвиток можливий лише за умови того, що у співвідношенні єдності 
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вже існуючого та творення нового зуміти дотриматися оптимуму та відчуття міри» [5, 101]. Опір 
вестиме до стабілізації соціальної системи та розширення міри життя лише за умови недопущення 
руйнівних інновацій, які обумовлюють збільшення міри смерті; не блокуючи, при цьому інновацій, 
що вестимуть до розвитку. Мірою не є абсолютна відповідність соціальних інновацій соціальному 
опору, але баланс між інноваціями та опором у межах  можливості розвитку, але недопущення по-
рушення рівноваги у тій мірі у якій вона вже не зможе відновитися. 

За умови якісного розвитку соціальної системи соціальний опір не повинен перешкоджати 
впровадженню тих інновацій які життєво необхідні та ведуть до розширення якості життя, але не 
тим, які ведуть до погіршення якості життя, яка супроводжується стисненням міри життя та загро-
жує цілісності системи. 

Закон взаємного переходу якісних та кількісних змін актуалізує дослідження діалектики соці-
альних інновацій та соціального опору у залежності від часу, глибини впровадження інновацій та 
характеру впливу на соціальну систему. Час протягом якого впроваджуються інновації впливає на 
соціальну систему наступним чином. Велика динаміка впровадження якісних інновацій характери-
зується тим, що система не встигає засвоювати зміни. Відсутність рефлексії змін, і нагромадження 
їх впливає на те, що система не співвідносить себе із ними, і при цьому втрачає зв’язок із традицій-
ними характеристиками існування. Швидка зміна якісної сутності системи може призвести до втра-
ти ідентичності соціальної системи, що в свою чергу призведе до руйнації її основи та смерті. З ін-
шого боку, швидкі інноваційні зміни обумовлюють сильний соціальний опір, який спрямований на 
збереження системи, і не допущення руйнації традиційних устоїв системи. Таким чином, соціаль-
ний опір може стримувати швидкість впровадження інновацій, запустивши механізм відбору най-
більш життєздатних інновацій та пристосування їх до умов соціальної системи. Отже, взаємодія 
інновацій та опору у аспекті часу врівноважує та обмежує одне одного.  

З точки зору структурної цілісності соціальної с системи залежно від структурного рівня який 
зачіпають інновації, залежить і сила соціального опору. Соціальний опір буде тим сильнішим, чим 
важливіші підсистеми підлягають зміні. У випадку коли інновація зачіпає ті підсистеми які склада-
ють основу системи, забезпечують її збереження у часі та просторі, коли під загрозою опиняється 
самоідентичність, трансляція культурного досвіду та поступальність розвитку, виникає досить си-
льні перешкоди на шляху впровадження інновацій. На збереження цих основних структур системи 
спрямовуватимуться основні ресурси соціальної системи, так як порушення їх порушить її ціліс-
ність. Поверхневі зміни несуть меншу загрозу і тому впроваджуються легше. Зміни у тих підсисте-
мах які постають як надбудова над основними протікають менш гостро. Обумовлено це тим, що 
дані підсистеми опосередковують зміни оточуючого середовища та соціальної системи в цілому, 
забезпечуючи її поступальний розвиток. 

Отже, закон взаємного переходу кількісних та якісних змін розкриває характер розвитку соці-
альної системи у аспекті діалектики соціальних інновацій та соціального опору, відповідаючи на 
питання яким чином відбувається оновлення та розвиток кожної окремої системи та усієї людської 
спільноти. 

Міра протистояння соціальних інновацій та соціального опору розкривається у законі єдності 
та боротьби протилежностей. Цей закон пояснює необхідність взаємодії інновацій та опору у про-
цесі розвитку соціальної системи. Розвиток будь-якої системи забезпечується впровадженням інно-
вацій, відсутність інновацій означає відсутність імпульсу до розвитку. За таких умов система по-
ступово руйнується. Виникнення соціального опору інноваціям закладене у природу соціальної си-
стеми обумовлене механізмом самозбереження, який є одним із найсильніших та характеризує сис-
теми усіх рівнів організації матерії. 

Протистояння соціальних інновацій та соціального опору у процесі розвитку відображає «фу-
ндаментальну особливість об’єктивної дійсності, яка полягає в тому, що усі її предмети, явища і 
процеси мають суперечливі моменти, тенденції, сторони, які борються та взаємодіють між собою. 
Він відкриває внутрішньо при сущий предметам та явищам джерело розвитку» [1, 77]. 

Так як і інновацій і опір є явищами соціального середовища, яке відрізняється особливою ди-
намічністю порівняно з іншими формам існування соціальної матерії, то і протиріччя між ними не є 
сталими, нерухомими. Їх зміна пов’язана із взаємним впливом соціальних інновацій та соціального 
опору одне на одного. Аналіз їх взаємодії дозволяє виділити протиріччя декількох видів, залежно 
від їхнього спрямування. Єдність (коли інновації відповідають опору в цілому), несуттєва різниця 
(коли інновації та опір різняться лише в деяких незначних аспектах), суттєва різниці (різниться сут-
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ність інновацій та опору, наприклад, коли інновації спрямовані на розвиток міри життя соціальної 
системи, а опір навпаки, або ж коли інновації загрожують системі руйнацією, і відповідно соціаль-
ний опір спрямований трансформувати їх у допустиму форму), протилежність (коли опір і інновації 
протиставляються як такі, дійти згоди між якими неможливо, така взаємодія може виражатися як 
антагонізм). Антагонізм у діалектиці соціальних інновацій та соціального опору постає як боротьба 
через несумісність. Але динамічна природа соціального обумовлює можливість поєднанні єдності і 
боротьби несумісного. Таке поєднання може сприяти ефективному розвитку і за умови зміни соціо-
історичних умов взагалі зникнути або змінити форму взаємодії інновацій та опору на менш радика-
льну. 

Як і будь-яке соціальне явище соціальні інновації та соціальний опір внутрішньо нестабільні, 
прагнуть до зміни та до діяльності, містять у собі єдність буття і небуття, існування і не існування. 
Відносини соціальних інновацій та опору постають тим протиріччям, яке виступає внутрішнім збу-
дником, імпульсом та джерелом розвитку соціальної системи. 

Отже, закон єдності і боротьби протилежностей віднаходить джерела розвитку у процесі вза-
ємодії соціальних інновацій та соціального опору, виокремлює форми взаємодії та визначає ключо-
ві положення їх взаємозв’язку. 

Простежити процес взаємодії соціальних інновацій та соціального опору у аспекті виникнен-
ня, розвитку, та вирішення притаманних їм протиріч, визначити у якому напрямі і у якій формі від-
бувається розвиток через закон заперечення заперечення. Діалектичне заперечення у взаємодії соці-
альних інновацій та соціального опору відбувається шляхом подолання інновацією опору та закріп-
лення її у соціальній системі. Закріплюючись інновації привносять нове та поєднують його із тра-
диційним, яке зберігає у собі життєздатні риси та елементи. Таким чином, соціальний опір перехо-
дить на новий рівень відстоюючи життєдіяльність системи вже із впровадженою інновацією проти-
ставляючи її новій.  

У різних сферах дійсності діалектичне заперечення у процесі взаємодії соціальних інновацій 
та соціального опору  відбувається по-різному. Але на кожну із них впливає загальне для усього 
соціального середовища, де поєднується свідома діяльність людей і несвідомі сфери психіки люди-
ни, які проявляють себе у формі соціальної інерції, фрустрації або ж агресії та ін., і поєднуються у 
таких видах діяльності як реформа, критика, революція, страйк та ін. 

Отже, соціальні інновації та соціальний опір постають як механізм діалектичного заперечен-
ня. У єдності вони демонструють процес породження нової якості соціальної системи. Прослідко-
вується перехід від нижчого стану до вищого, ускладнення, перехід на нову сходинку розвитку. Со-
ціальний опір кожній новій інновації після того, як попередня була засвоєна і виявилася конструк-
тивною, виступає опором вищого порядку, так як він відстоює цілісність системи, яка знаходиться 
вже сходинкою вище, та включає в себе усе цінне та значиме що було на попередній сходинці у по-
передньому запереченні. 

Кожна знову сприйнята інновація, яка спричинила перехід системи у нову якість, виводить 
систему на новий рівень. Цей рівень не завжди характеризується прогресивною спрямованістю, 
можлива і зворотна ситуація, коли інновації виявляються деструктивними і розвиток системи набу-
ває регресивного характеру. 

Таким чином, закон заперечення заперечення розкриває сутність взаємодії інновацій та опору 
у часовій ретроспективі. Розкриває механізм поєднання нового та традиційного у соціальній систе-
мі. Демонструє процес впровадження інновацій та значення опору для розвитку соціальної системи. 

Важливим для розкриття діалектичної сутності взаємодії опору та інновацій є вивчення пред-
метних суперечностей, які закладені в соціальних інноваціях та соціальному опорі, через співстав-
лення категорій явища та сутності, форми та змісту, частини та цілого, причини та наслідку, необ-
хідного та випадкового та ін. Аналіз соціальних інновацій та соціального опору за допомогою цих 
категорій діалектики збагатить дослідження знаннями про взаємодію суперечливих сторін соціаль-
них інновацій та соціального опору, пошуки таких суперечностей стануть імпульсом до розвитку. 
Евристичність парних категорій діалектики для нашого дослідження полягає і у можливості аналізу 
різних аспектів та проявів інновацій та опору на одному структурному рівні, виявляючи нові грані 
досліджуваних феноменів. 

Першочергове значення для вивчення діалектики соціального опору та соціальних інновацій 
має з’ясування співвідношення між їхнім явищем та сутністю. Явище виступає як форма вираження 
сутності. Сутністю ж соціального опору є визначаюче, головне у змісті об’єкту, основа усіх змін які 
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відбуваються з предметом при взаємодії з іншими предметами. Головною метою вивчення соціаль-
ного опору у будь-якому процесі є визначення його характеру, який може бути як конструктивним 
так і деструктивним відносно системи. Визначити ж його характер можливо лише звернувшись до 
аналізу явища з метою визначення його сутності. 

Дослідження явища та сутності передбачає використання методів опису та пояснення, що на 
нашу думку є досить ефективним засобом дослідження враховуючи специфіку досліджуваного 
предмету. Поверховий погляд на явище не завжди приносить якісний результат, особливо коли мо-
ва йде про феномени зі складною сутністю та багатоманітністю проявів та виникають у взаємодії 
соціальних інновацій та соціального опору. 

Взаємозв’язок явища соціального опору та його сутності проявляється у процесі взаємодії з 
соціальними інноваціями та навпаки. Тільки у процесі взаємодії ми можемо розкрити їхню сутність, 
характер, внутрішню структуру. Прояв поверхневої сутності соціального опору залежить від кож-
ного конкретного випадку, від часу та умов виникнення. Проникнення ж до глибинної сутності со-
ціального опору, можливе при вивченні різноманітності проявів взаємозв’язку соціальних інновацій 
та опору, та виведення закономірних характеристик діалектики їхньої взаємодії. 

Явище соціальної інновації та соціального опору у кожному конкретному випадку проявля-
ється у різних модифікаціях своїх визначальних рис, відкриваючи лише частину усієї сутності. «У 
явищі, окрім необхідного, загального та суттєвого, є безліч випадкових, індивідуальних, тимчасо-
вих моментів» [4, 11-12]. 

Явище виражає лише одну із сторін сутності, ніколи не співпадаючи із нею повністю. Прояви 
соціальних інновацій та соціального опору завжди залежать від часу і умов у яких відбувається, а 
також характеру соціальної інновації. Саме тому кожний новий прояв соціального опору у відпо-
відь на кожну нову інновацію потребує окремого аналізу. Специфічною рисою соціального опору є 
те, що після аналізу багатьох його проявів, кожна окрема ситуація всеодно потребуватиме аналізу, 
так на його характер завжди впливатимуть умови та час. Саме тому у процесі пізнання соціального 
опору важливо не лише схопити сутність, виявити її загальну, домінуючу структуру, яка виража-
ється основним законом системи, але і не ігнорувати ту її частину яка домінує у даній ситуації. На-
приклад, у випадку коли конструктивність впроваджуваної соціальної інновації визнана беззапере-
чною, а соціальний опір напрочуд сильний, недоцільно заперечувати його конструктивність. Аналіз 
ситуації, спроба проникнення у її сутність може виявити у даному прояві соціального опору пози-
тивні аспекти, і змінивши у цих аспектах зміст інновації можна безперешкодно її впровадити. У 
випадку ж придушення соціального опору, інновація може дестабілізувати систему настільки, що її 
відновлення стане неможливим.  

Отже, аналіз соціальних інновацій та соціального опору шляхом дослідження їхньої сутності 
та явища дозволяє, визначити закономірні характеристики даних явищ наблизившись до сутності 
найвищого порядку, розширити теоретичне знання про них. За умови врахування конкретних умов 
взаємодії між ними, проникнути у глибину даних явищ і, можливо, віднайти механізми управління 
цим процесом, що дозволить запобігти багатьом «патологічним» явищам, які супроводжують роз-
виток суспільного життя. 

Ще одним структурним параметром соціального опору як об’єкту дослідження є відносини 
між формою та змістом. Діалектика форми та змісту конкретизує уявлення про структурність, 
пов’язує її з суперечностями, з розвитком, долає односторонність у трактовці, виявляє нові грані 
вивчення досліджуваних феноменів.  

Аналіз соціальних інновацій та соціального опору через співвідносні категорії дозволяють 
виявити декілька рівнів на яких можуть виникати протиріччя між формою та змістом. По-перше, це 
протиріччя між формою або змістом соціальних інновацій та формою (змістом) соціального опору, 
по-друге, це більш глибинний рівень, на якому закладене протиріччя між формою або змістом все-
редині самої інновації або соціального опору. Виявлення протиріччя у середині інновації, коли фо-
рма впровадження не відповідає змісту, доволі складно, впровадження ж такої інновації з часом 
може обумовити руйнацію соціальної системи або виникнення масштабного соціального опору. 
Прикладом такої інновації може бути земельна реформа 1864 року. Ідея розкріпачення селян сама 
по собі мала позитивний характер, але на відміну від європейської практики, коли селян відпускали 
на волю безумовно, селяни Російської імперії мали сплачувати борг державі. Розмір даного боргу 
складав настільки велику суму, що за життя її виплатити було неможливо. Реальна загроза повер-
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нення у кріпацтво, призвела до накопичення соціальної напруженості, яка стала однією із причин 
революції 1905 року.  

Можлива і зворотна ситуація коли деструктивна за своєю сутністю ідея подається у формі 
прийнятній для сприйняття соціальною системою. В українській історії таким прикладом може бу-
ти введення Реєстрового козацтва. Дана ідея мала негативний вплив на українське козацтво, пору-
шуючи його єдність та незалежність, проте правильно підібрана форма реалізації даної ідеї (гаран-
товані привілеї, статус, з/п та ін.) зробила можливим безболісне її впровадження. Ситуації впрова-
дження руйнуючих систему інновацій шляхом використання сучасних маніпулятивних технологій 
набули особливої популярності у сучасному світі. Соціальний опір, «замаскованим» інноваціям 
можливий лише серед освіченої частини соціальної спільноти, масштабний опір набуває сили тоді 
коли змінити ситуацію  безболісно вже неможливо. 

Так само негативно впливає протиріччя між формою та змістом і на соціальний опір. Резуль-
татом чого опір спрямований на недопущення стиснення життя призводить до знищення усієї соці-
альної системи. Таке вираження соціального опору призводить до порушень соціальної рівноваги і 
не може вважатися інструментом, який спрямований на розвиток життя. Наприклад, опір спрямова-
ний на недопущення погіршення матеріальних умов робітників виражається у формі страйків, які 
призводять до простою виробничих потужностей і зменшують прибуток організації, від якого за-
лежить заробітна платня кожного, є типовим прикладом коли форма не відповідає змісту. Соціаль-
ний опір вестиме до розвитку життя лише тоді коли форма відповідатиме змісту і навпаки. 

Що стосується протиріччя яке закладене між соціальною інновацією та опором, то тут ситуа-
ція наступна. Протиборство між соціальними інноваціями які за змістом мають конструктивне 
спрямування, тобто, покликані розширити міру життя і зменшити міру смерті, і мають відповідну 
умовам впровадження форму та соціальним опором зміст якого передбачає недопущення руйнації 
лише життєво важливих для системи механізмів, а не недопущення інновацій взагалі, вестиме до 
розвитку соціальної системи. Не відповідність же форми одного зводить вирішення протиріччя у 
деструктивний бік. Наприклад, коли наявність конструктивного соціального опору (такого який 
спрямований не на заперечення інновації, але лише на недопущення руйнації важливих для системи 
механізмів життєдіяльності) долається шляхом терористичного методу впровадження інновацій. 
Такі інновації, порушать рівновагу системи, і можливо призведуть до її руйнації. 

Слід зазначити, що форма та зміст соціальної інновації та соціального опору мають відпові-
дати одне одному лише у тій мірі у якій вони не руйнуватимуть міру життя соціальної системи. Го-
ловною вимогою діалектичної взаємодії форми та змісту соціальної інновації та соціального опору 
є наявність не антагоністичного протиріччя між ними. Адже, за наявності  антагоністичного проти-
річчя, тобто неможливості переходу змісту у форму і навпаки, відбувається його подолання шляхом 
руйнації однієї із сторін (або форми вираження опору або його змісту). Для будь якої конструктив-
ної інновації характерний зміст багатший за зміст соціального опору. Впроваджена у відповідній 
формі інновація зможе подолати опір у необхідній  для розвитку мірі. Але не більше ніж цього по-
требує її впровадження, з тим, щоб не зачепити глибинних шарів існування системи і не порушити 
її здатність до адаптації. Єдність та протиборство форми та змісту соціальної інновації та опору ве-
стимуть до розвитку соціальної системи. 

Розгляд соціального опору, як характеристики певної соціальної цілісності, яка знаходиться 
під тиском передбачає, що під соціальною цілісністю розуміється специфічна, єдність системного 
утворення. Це дає можливість розглядати соціальний опір крізь діалектичну єдність цілого та час-
тини, де цілим може бути система, а частинами її елементи. Носієм соціального опору може бути як 
уся цілісність так і певна її частина. Виходячи із того, що частина – це не лише специфічність ціло-
го, але і індивідуальність, своєрідність, яка залежить від природи висхідного елементу, частину ці-
лісності яка є носієм соціального опору не можна ототожнювати із усією цілісністю, так як це може 
призвести до невиправних помилок, що, в свою чергу, призведе до знищення життя соціальної цілі-
сності. При цьому спираючись на діалектичну філософію зазначимо, що у соціальному світі ціле це 
завжди більше ніж просто сума частин саме тому цілісність завжди проявляється в частині. Тому 
при наявності соціального опору у частини неприпустимо аналізувати його прояви ізольовано від 
цілого. 

При виникненні протиріч, які призводять до соціального опору у соціальної цілісності або пе-
вної її частини також важливо застосувати діалектичний підхід який не допускає переваги цілого 
над частиною або частини над цілим. При впровадженні соціальної інновації надання переваги ці-
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лому над частиною або навпаки навряд може призвести до розвитку життя соціальної цілісності, 
вірогідніше, і про це свідчить історична дійсність (жахи фашизму і т.д.) призведе до максимального 
стиснення міри життя, що виражатиметься у терорі одного над іншим. Впровадження соціальної 
інновації у здоровій соціальній системі завжди наштовхується на соціальний опір, який може хара-
ктеризувати як усю систему, так і окрему її частину. Сприйняття інновації лише частиною соціаль-
ної цілісності не гарантує успішного її впровадження, але загрожує системі роз’єднанням та внут-
рішніми конфліктами. Така ситуація поступово зменшуватиме міру життя соціальної системи, по-
рушуючи її рівновагу та наближатиме її загибель. Саме тому неприпустимо ігнорувати опір меншо-
сті. Так само необхідно розглядати і ситуації коли меншість сприймає інноваційні зміні, а більшість 
ні. Це зовсім не означає, що дана інновація неприйнятна для цієї соціальної цілісності. Наявність 
протиборства є позитивною ознакою впровадження інновації і означає, що система  спрямована на 
самозбереження, а якщо частина її сприймає інновації – то і до оновлення.  Для успішного функціо-
нування соціальної цілісності не одна із сторін не повинна пригнічувати інтереси іншої, вони мають 
бути збалансовані в головному. 

Звертаючись до аналізу причинності у взаємодії соціальних інновацій та соціального опору 
доцільним постає дослідження категорії причини та наслідку. Соціальні інновації та соціальний 
опір у своєму взаємозв’язку постають як причина та наслідок. Вони характеризуються взаємообу-
мовленістю. Соціальні інновації у здоровій соціальній системі з необхідністю породжують опір. 
Опір впливаючи на інновації породжує зворотній вплив. Така взаємодія характеризує увесь процес 
вирішення протиріччя та породження нового.  

Соціальний опір не завжди виступає вторинним відносно інновацій явищем. Вторинним опір 
виступає лише відносно тиску. Чинити тиск може як соціальна інновація так і соціальне середови-
ще яке її потребує. Саме тому можливий опір який спрямований на породження інновацій. Така си-
туація можлива за тоді коли умови оточуючого середовища призвели до стиснення міри життя і 
розширення міри смерті настільки, що подальше існування стає неможливим. Соціальний опір мо-
же виникнути як ініціатор змін, у формі реформаційних рухів, революцій, переворотів та ін. 

На результат взаємодії соціальних інновацій та соціального опору впливає величезна кіль-
кість факторів, які за певних умов можуть перетворюватися у причини того чи іншого результату. 
Тому у кожній окремій ситуації впровадження інновацій слід вирізняти основні та опосередковані 
причини та аналізувати силу їхньої дії.  

Соціальна система обумовлює перетворення первинного процесу «дії – протидії», на процес 
взаємодії, шляхом включення різних факторів як внутрішнього (цілі, ідеї, уподобання), так і зовні-
шнього (закони, люди, ресурси) характеру. 

Аналіз необхідності та випадковості у діалектиці соціальних інновацій та соціальному опорі 
дають можливість пізнати дійсність та можливості її зміни. Виникнення соціального опору у відпо-
відь на соціальні інновації визначається необхідністю збереження міри життя соціальної системи. 
Його поява обумовлена внутрішніми механізмами системи. Випадковість у цьому процесі виникає 
як зовнішньообумовлене явище, тобто, форма впровадження соціальної інновації та форма прояву 
соціального опору. Соціально-філософський аналіз процесу впровадження соціальних інновацій та 
виникнення соціального опору оперує категорією можливість, яка містить у собі потенцію виник-
нення  тієї чи іншої форми  інновацій та опору за наявних умов.  

Пізнавальним є дослідження соціальних інновацій та соціального опору крізь категорії оди-
ничного, загального та особливого. Використавши їх можна виявити широкий спектр проявів соці-
ального опору як прояв одиничного. Виникнення опору у відповідь на загрозу руйнації або стис-
нення міри життя соціальної системи яку несе у собі соціальна інновація постає як загальне. Харак-
тер взаємодії соціального опору та соціальних інновацій у процесі їхньої взаємодії є особливим у 
кожній окремій ситуації. Характер може бути конструктивним, тобто вести до розширення життя 
соціальної системи і деструктивним – таким, що розширює міру смерті.  

Отже, використання категорії діалектики у дослідженні взаємодії соціальних інновацій та со-
ціального опору дають можливість скласти уявлення про закономірні зв’язки які є відображенням 
сутнісних рис існуючих у дійсності явищ.  

Таким чином, діалектична точка зору знаходить у процесі розвитку взаємодію соціальних ін-
новацій – соціального опору, які пов’язані каузальним зв’язком. У основі їх взаємодії лежать внут-
рішня єдність та внутрішня боротьба. Ця боротьба проходить з метою встановлення гармонійного 
розвитку системи, в ім’я постійного відновлення порушеної рівноваги, і кожна досягнута гармонія 
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соціальних інновацій та соціального опору обумовлює подальший динамічний та творчій розвиток 
кожного органічного цілого. Де гармонія постає як «соборна сталість, тобто сталість, оптимальна 
для співвідношення цілого, що розширюється та його частин за умови їх взаємної самоцінності» [5, 
99]. Впровадження соціальних інновацій, які сприятимуть розвитку життя, завжди вимагає вирі-
шення протиріч, що виникатимуть і обумовлюватимуть виникнення соціального опору. Подолання 
опору насильницькими методами, придушення або ігнорування його наявності не дозволить впро-
вадити соціальні інновації. Такі дії не вирішуватимуть протиріччя, а загострюватимуть їх, а тому 
перешкоджатимуть закріпленню інновацій та розвитку соціальної системи. Лише заняття протиріч-
чя у взаємодії соціальних інновацій та соціального опору виводить систему на більш високу сходи-
нку розвитку та ускладнює її. Вирішення суперечностей передбачає проникнення пізнання у сут-
ність речей, орієнтацію на внутрішню їх суперечливість. Ще В.Ф. Гегель висловив революційну 
думку про те, що саме «протиріччя є критерій істини, відсутність протиріччя – критерій омани» [2, 
265]. Так антиномія, що закладена у взаємодії соціальних інновацій та соціального опору, в аспекті 
даної розвідки полягає в наступному: взаємодія соціальних інновацій та соціального опору – стри-
мує розширенню міри життя соціальної системи та взаємодія соціальних інновацій та соціального 
опору сприяє розширенню міри життя соціальної системи. Така постановка питання у дослідженні 
діалектики взаємодії соціальних інновацій та соціального опору веде до розширення системи знань 
відносно закономірностей розвитку соціальної системи, оскільки діалектичний підхід констатує не 
сукупність одночасно істинних тверджень та їх заперечення, але ставить проблему яку належить 
досліджувати 
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SUMMARY 

Great dynamics of social changes actualize the relationship between social innovation and social 
resistance, their influence on the development of the social system. Our aim is to reveal the laws of 
dialectics that build the basis of social innovations and resistance. Also the objective is to analyze specific 
features of the phenomena that allow researching the methods of dialectic logic. 
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СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ПРОБЛЕМИ  
МЕНЕДЖЕРСЬКОЇ АКТИВНОСТІ  ТА МЕНЕДЖЕРСЬКИХ РІШЕНЬ 

 

В сучасних умовах глобалізації світових ринків та бізнесу ухвалення ефективних управлінсь-
ких рішень є найбільш важливим видом діяльності, здійснюваної менеджерами будь-якого  рангу, 
однією з найбільш важливих умов успішного розвитку організації, її виживання у конкурентній бо-
ротьбі, успішній адаптації до змін зовнішнього середовища.  

Україна прагне побудови інформаційного суспільства, заснованого на знаннях з метою вико-
нання головного стратегічного завдання – входження в Європейське співтовариство. Розширення 
меж інформаційного суспільства відбувається під впливом змін в його управлінській сфері і вису-
ває особливі вимоги до менеджерських рішень, що визначають його функціонування і розвиток. 
Сучасні менеджерські рішення вимагають ретельної наукової підготовки, синтезу технічного і соці-
ально – гуманітарного знання. 

Актуальність цього питання зумовлена важливістю проблеми прийняття менеджерських рі-
шень в умовах сучасної економічної кризи, зростанням зацікавленості академічної науки до механі-
змів, функцій менеджерських рішень, а також необхідністю усвідомлення того, що успішне підпри-
ємство – це успішний менеджмент, невід’ємною частиною якого є прийняття ефективних мене-
джерських рішень. Метою цієї статті є розгляд стану  розробки проблеми науковцями різних галу-
зей науки, виявлення особливостей і характерних рис менеджерської активності людини та її мене-
джерських рішень. 
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Перш, ніж перейти до розгляду зазначеної проблеми, приведемо визначення поняття «мене-
джерське рішення». Менеджерське (управлінське) рішення (Managerial decision) – директивний акт 
цілеспрямованого впливу на об'єкт управління, заснований на аналізі достовірних даних, що харак-
теризують конкретну управлінську ситуацію, визначення мети дій, і який містить програму досяг-
нення мети. Управлінські рішення розрізняються: за часом управління – на стратегічні, тактичні, 
оперативні; щодо ступеню участі фахівців – на індивідуальні, колективні, колегіальні; – за змістом 
управлінського процесу – на соціальні, економічні, організаційні, технічні [1]. 

Проблема прийняття рішень, як і управління в цілому, природно привертає велику увагу як 
дослідників, котрі працюють у різних наукових напрямах, так і практиків-організаторів. Теорія і 
методологія прийняття рішень є найважливішою складовою сучасної науки про управління – мене-
джменту. 

Наукова підготовка та прийняття оптимального управлінського рішення є комплексною про-
блемою, що включає техніку, технологію, економіко – математичні методи, теорію інформації, ло-
гіку, соціологію, економіку, психологію поведінки людей, правові засади та політичні аспекти. 

Доробки з даної проблеми  науковців різних галузей науки таких як П. Друкер [7], А. Фа-
йоль[10], Г. Херсі [2], К. Бланшар [2], М. Мескон [3], В. Д. Шадріков [3], свідчать про те, що тільки 
інтеграція та синтез досягнень окремих наукових дисциплін у поєднанні з практичним досвідом 
зможуть дати цілісне уявлення про управління та допомогти при розробленні його теорії.  

Ухвалення менеджерських рішень є найбільш важливим видом діяльності, здійснюваної ме-
неджерами. Ухвалення рішень є основною турботою і обов’язком менеджерів. Вони є найбільш 
ефективним показником управлінських навиків та знань, найбільш істотним внеском, який кожен 
менеджер може зробити в професійну організацію будь – якого типа. 

Зважаючи на міждисциплінарний характер менеджменту, проблема специфіки ухвалення ме-
неджерських рішень у процесі управлінської діяльності сьогодні вивчається в різних галузях науки. 
В психології розглядається ситуативний підхід до проблеми (гнучкість в прийнятті рішень в залеж-
ності від ситуації Г. Херсі, К. Бланшар) . Психологія вивчає психологічні явища організації, психо-
логічні фактори, які обумовлюють ефективну діяльність менеджерів, особливості прийняття групо-
вих та індивідуальних рішень, лідерство, вмотивованість. В її предмет входять соціально-
психологічні явища, питання психології праці, управління, загальної психології та психології осо-
бистості, розгляд індивідуально-психологічних особливостей, які відрізняють одну особистість від 
іншої [2]. В сучасній науці розглядаються три основні парадигми психологічного впливу на люди-
ну: 1) об’єктна; 2) суб’єктна; 3) суб’єкт-суб’єктна (Г. А. Ковальов) [2, 23]. Особливості комунікати-
вної поведінки суб’єктів дозволяють з різною мірою успішності досягати поставленої мети, що 
впливає на ефективність менеджерських рішень та менеджерську активність.   

Суть управління по М. Мескону [3] полягає у впливі на організацію при зміні її структури в 
цілях прийняття рішень. В. Д. Шадриков [3, 58] у психологічну систему діяльності включає мотиви, 
цілі, програми, інформаційну основу, прийняття рішень, підсистему професійно важливих якостей. 
Спеціальний психологічний аналіз функціонального складу управлінської діяльності був проведе-
ний А. І. Кітовим [4, 39]. Він виділив в управлінні три стадіїї: 1) діагностична; 2) творча (етап при-
йняття рішень, формування програми дій); 3) організаторська (зв’язана з виконанням прийнятого 
рішення та реалізацієй виробленої програми на практиці).  

Застосування психологічних технологій в управлінському процесі сприяє найповнішому ви-
користанню людського фактора в державному управлінні, визначенню рушійних сил розвитку осо-
бистості, психологічних законів поведінки в організації та управлінській діяльності. 

Свій внесок у дослідження   розвитку психології управління зробили українські дослідники. 
Зокрема, Л. Е. Орбан-Лембрик у монографії “Основи психології управління” [5] описує еволюцію 
психологічних знань про управління. Автор висвітлює питання їх зародження, розвитку у філософії 
та соціології, особливості формування психологічних аспектів управління в теорії управління, соці-
альній психології та психології праці. У монографії представлена інтерпретація сучасного стану і 
визначені перспективи розвитку психології управління як самостійної дослідницької та прикладної 
галузі. 

Чимало праць у сучасній науковій літературі присвячені дослідженню проблем соціального 
управління, аналізу ролі та якості соціальної інформації в управлінні суспільством, соціального та 
індивідуального в управлінській діяльності. Дослідник В. В. Бурега вважає, що в українському сус-
пільстві менеджмент поступово набуває соціального характеру. Формування демократичності як 
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характерної риси управління неможливо без посилення принципу адекватності управлінських рі-
шень часу і характеру конкретної ситуації, яка, в свою чергу є елементом іншої. Демократизація 
управління обумовлена демократизацією суспільного життя взагалі. Він концептуально обґрунто-
вує, що соціально – адекватний менеджмент – високоефективна модель управління – орієнтована у 
майбутнє, повністю адаптована до функціонування у конкретній соціальній системі [6]. 

Сучасна соціологія управління не дозволяє розглядати людину поза контекстом інституцій-
них вимог, які їй висуває організація. Людина в ній не самоціль. Зміст роботи менеджера та його 
менеджерської активності визначається інституційними вимогами, які висуває сама організація. 
Людина, приймаючи управлінські рішення, здійснює професійну менеджерську активність, спря-
мовану на вдосконалення соціальної підсистеми регуляції поведінки в організації. В якості важли-
вої умови роботи в цій сфері розглядаються знання та розуміння прийнятих в соціумі критеріїв ус-
пішності організації, цільових груп та окремих індивідів.  

Розглядаючи специфіку сучасного стану теорії ухвалення управлінських рішень, багато ана-
літиків вважають, що вона повинна розроблятися стосовно завдання розбудови суспільства, побу-
дованого на знаннях. Пітер Друкер, якого вважають засновником сучасного етапу розвитку мене-
джменту, стверджує: «Знання стало сьогодні основною умовою виробництва. Традиційні «чинники 
виробництва» – земля (тобто природні ресурси), робоча сила й капітал – не щезли, але набули дру-
горядного значення. Ці ресурси можна одержувати, причому без особливої праці, якщо є необхідні 
знання. Знання в новому його розумінні означає реальну корисну силу, засіб досягнення соціальних 
і економічних результатів. Всі ці зміни, бажані вони або ні, є необоротним процесом: знання тепер 
використовується для виробництва знання. Використання знань для відшукування найбільш ефек-
тивних засобів застосування наявної інформації з метою одержання необхідних результатів – це, по 
суті справи, і є управління. В цей час знання систематично і цілеспрямовано застосовуються для 
того, щоб визначити, які нові знання потрібні, чи є здобуття таких знань доцільним, і що слід зро-
бити, щоб забезпечити ефективність їх використання. Іншими словами, знання застосовується для 
систематичних нововведень і новаторства. Цю зміну ролі знання можна визначити як революцію у 
сфері управління» [7].  

Питання підвищення ефективності управління підприємствами займає вчених-економістів 
протягом багатьох десятиліть. Відомий на сьогоднішній день комплекс наукових розробок, концеп-
цій, підходів, методів і методик значною мірою сприяє вирішенню покладених на них завдань, од-
нак розвиток управлінської практики виявляє нові проблеми сучасного підприємства як соціально-
економічної системи, на яку впливає безліч внутрішніх і зовнішніх факторів.  

Виникає необхідність в удосконаленні відомих на сьогодні та розробці нових рішень теорети-
чного і прикладного характеру, спрямованих на забезпечення високої ефективності аналітичної та 
управлінської діяльності підприємств  в сучасних умовах. Саме тому в наш час склалися об’єктивні 
передумови для застосування в системі управління підприємств інструменту, який дозволяв би про-
водити детальне дослідження, одержувати достовірну та повну інформацію про діяльність  підпри-
ємства, а точніше інформацію, яка б служила базою для розробки та прийняття ефективних управ-
лінських рішень.  Таким інструментом управління повинна стати економічна діагностика. 

Широке коло питань цієї проблеми досліджувалося в наукових працях вітчизняних вчених-
економістів, зокрема І. Бланка [8], А. Мазаракі [9]. 

Для забезпечення високої ефективності управлінського процесу, під якою розуміють оптима-
льні терміни реалізації прийнятих рішень, їх наукова обгрунтованість, мінімальна трудомісткість і 
вартість виконання, необхідна розробка системи інформаційно-аналітичного забезпечення управ-
ління підприємством.  Пошук найбільш ефективних форм управління та дослідження у зв'язку з цим 
ролі економічної діагностики дозволило встановити її місце в системі управління діяльністю торго-
вельного підприємства, яке визначається тим, що будь-яке рішення в процесі управління може бути 
прийнято тільки на основі дослідження інформації про стан  підприємства на основі принципів еко-
номічної діагностики, на базі традиційних і статистичних методів, математичного програмування і 
моделювання та побудови прогнозних моделей і сценаріїв. 

Економічна діагностика займає  важливе місце в рамках системи управління діяльністю під-
приємства, оскільки являє собою ефективний інструмент для інформаційно-аналітичного забезпе-
чення управління, процесу прийняття та реалізації управлінського рішення. Її результати являють 
собою основу для прийняття управлінських рішень, при цьому вони  використовуються як для 
стратегічних, так і для тактичних цілей.  
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Система інформаційної підтримки управлінських рішень повинна виконувати й контрольні 
функції. Ще А. Файоль писав: «Контроль на підприємстві полягає в перевірці − чи все відбувається 
відповідно до прийнятої програми, згідно з даними наказами і встановленими принципами. Його 
метою є визначення помилок і оман, щоб можна було їх виправити й уникнути повторення» [10]. 
Контроль є невід'ємним елементом економічної діагностики.  

Формування методичних засад системи економічної діагностики, а також подальший розви-
ток цього напряму можуть стати основою аналітичної бази для прийняття управлінських превенти-
вних рішень. 

Політичне, економічне і соціальне оновлення суспільства зумовлює потребу приведення пра-
вових, організаційних, структурних та інших засад функціонування органів виконавчої влади у від-
повідність з новими умовами розвитку нашої держави. Підвищення ефективності зовнішньо-
адміністративної та внутрішньо-організаційної діяльності безпосередньо залежить від наукового 
забезпечення процесу підготовки та прийняття управлінських рішень. 

Дослідження проблематики управлінських рішень має забезпечуватися синтезом міждисцип-
лінарних наук, методологічною основою якого є комплексний науковий підхід до побудови ефек-
тивної процедури підготовки та прийняття управлінських рішень. 

Проблеми підготовки та прийняття управлінських рішень досліджувались як фахівцями із за-
гальних проблем адміністративного права та державного управління, так і спеціалістами з 
управління в органах внутрішніх справ. Ними визначено основні особливості методології прийнят-
тя управлінських рішень, обґрунтовано необхідність використання комплексного наукового 
підходу до дослідження процесу підготовки, прийняття та реалізації управлінських рішень, уза-
гальнено особливості міждисциплінарного та формалізованого підходів до з’ясування сутності цих 
рішень та вимог, які до них висуваються.  

Необхідність ефективного забезпечення реалізації конституційних прав і свобод людини та 
громадянина, переосмислення місця та ролі управлінських рішень як у зовнішньо-адміністративній, 
так і у внутрішньо-організаційній адміністративній діяльності обумовлюють актуальність дослі-
дження організаційно – правового механізму їх підготовки і прийняття. 

Ряд аналітиків з адміністративного права розглядають організаційно – правовий механізм 
прийняття управлінських рішень в адміністративній діяльності, аналізують особливості і значення 
цього процесу, визначають управлінське рішення як форму впливу суб’єкта управління на об’єкт, 
як послідовність певних стадій  (підготовка та прийняття управлінських рішень), кожна з яких 
складається з певних етапів, обґрунтовують твердження, що необхідним елементом процедури при-
йняття рішень є не виконання (реалізація) управлінського рішення, а організація  (забезпечення)  
його виконання.  

Контрольно-наглядову діяльність за прийняттям управлінських рішень в адміністративній ді-
яльності  вперше розглядають як одну із функцій управління; важливу умову ефективної організації 
процедури підготовки та прийняття управлінських рішень; засіб забезпечення їх законності; один із 
найважливіших каналів одержання об’єктивної інформації про стан підготовки, прийняття та вико-
нання управлінських рішень. 

Прийняття управлінських рішень в адміністративній діяльності  визнається ключовим момен-
том усієї зовнішньо-адміністративної та внутрішньо-адміністративної їх діяльності. Процес прийн-
яття управлінських рішень становить сукупність дій, що здійснюються послідовно і полягають в 
ухваленні управлінського рішення, підборі і розстановці виконавців, доведенні управлінського рі-
шення до виконавців, забезпеченні його виконання, коригуванні рішення та підбитті підсумків.  

Отже, розглянувши стан наукової розробки проблеми менеджерської активності людини та її 
менеджерських рішень, проаналізувавши особливості і характерні риси цього процесу, необхідно 
зазначити, що це питання є досить важливим та актуальним в умовах сучасного економічного світу, 
необхідно зважити всю важливість впливу управлінських рішень на успішний розвиток підприємс-
тва та бізнесу. 

 В умовах постіндустріального етапу розвитку проходить процес становлення суспільства, 
побудованого на знаннях. В цьому суспільстві наука покликана стати платформою для обґрунту-
вання менеджерських рішень, які повинні призвести до позитивних зрушень у соціальному, полі-
тичному, економічному житті суспільства. Саме знання повинні стати засадами для обґрунтування 
схвалюваних управлінських рішень у сферах економіки, соціального життя, політики і духовної 
культури. 
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Проблема формування менеджменту, який був би адекватним сучасним світовим досягнен-
ням науки і практики управління, новим політичним орієнтирам, характеристикам соціально орієн-
тованої ринкової економіки і резонував би із системними властивостями українського соціуму є 
актуальною як в теоретичному, так і практичному аспектах. 

Соціальні трансформації, які відбуваються в Україні, свiдчать про необхідність удосконален-
ня змісту та структури управління, яке спрямовується на поліпшення добробуту людей, забезпечен-
ня стабільного розвитку суспільства. Соціально зорієнтоване демократичне управління з його оп-
тимальним співвідношенням свідомого і стихійного, свободи і необхідності в поведінці та діях лю-
дей найбільше відповідає менталітету, історичним традиціям та потребам українського суспільства. 

Менеджмент не може обходитися без застосування  наукових методів. Вони допомагають при 
формуванні і розвитку пізнавальної бази,  мають особливо велике  значення в управлінні виробниц-
твом, эфективні при плануванні та контролі, відіграють важливу роль в прийнятті рішень. 

Різні підходи до менеджменту не є самостійними, незалежними теоріями, а уявляють собою 
результат інтелектуального розподілу праці при вивченні та розробці процеса управління і тому у 
своїй сукупності складають логічно впоряджену теорію. Для комплексного розуміння та найкращої 
реалізації менеджменту необхідні різні знания, отримані при використанні усіх відомих підходів. 
Кожен з них в певній мірі сприяє поясненню та вдосконаленню управління. Тільки інтеграція, син-
тез досягнення окремих наукових дисциплін у поєднанні з практичним досвідом можуть дати ціліс-
не уявлення о менеджменті та допомогти при розробці його теорії.  

Поширене застосування науки і ухвалення обґрунтованих менеджерських рішень, що ведуть 
до трансформації економіки, соціального і політичного життя, зміни духовних пріоритетів здатне 
призвести до позитивних результатів у процесі демократичної модернізації і становлення в Україні 
суспільства, побудованого на знаннях. 
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SUMMARY 
The article is devoted to managerial decision making, its scientific groundwork, essence and 

orientation. The author examines the specificity of the problem, its valuable aspects. 
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О.Є. ГРУШОВЕЦЬ  
 

ПРИЧИННО – НАСЛІДКОВІ ЗВ΄ЯЗКИ СТАНОВЛЕННЯ 
ТА РОЗВИТКУ РЕЛІГІЙНОЇ КУЛЬТУРИ 

 

У даній статті ми  спробуємо  розкрити та висвітлити проблему причинно-наслідкових 
зв’язків становлення та розвитку релігійної культури, слід відмітити, що даний феномен «релігійна 
культура» знаходить численні філософські інтерпретації протягом усієї людської історії, а також 
забезпечує розкриття потенційної величі кожної людської особистості. Дана проблема на сьогодні-
шній день є досить актуальною, тому що вона має як науково-теоретичне, так і науково-практичне 
значення. Дослідження релігійної культури здійснюється такими суспільствознавцями: Воловик 
В.І., Бодак В.А., Геник А.Я., Фіглевським В. та інші.    

Якщо взяти до уваги тлумачення самого поняття «релігійна культура», то слід зауважити, що 
дана дефініція є поняттям видовим, родовим для якого є «культура» в цілому.   

Можна відмітити, що зі всього розмаїття соціальних феноменів, які існували в минулому й 
існують сьогодні, ми виділяємо культуру. Більшість людей переконана, що саме культура – це те 
головне, основне, що відрізняє людське і соціальне буття від існування дикої природи. Пояснення і 
докази цієї тези наводяться найрізноманітніші – в залежності від того, що розуміється під культу-
рою.  

Термін «культура» походить від латинського cultura, що означає «оброблення, виховання, 
утворення, розвиток, шанування» і вказує на те, що спочатку під культурою розумівся цілеспрямо-
ваний вплив на природу: оброблення «культивування» ґрунти, а також виховання людини [7, с.4]. 

Культуру, як «велич духу», відчував і описував Аврелій Августин. Саме він робить надбан-
ням середземноморського культурного кола часовий вимір світу, людини, історії. Візія Августина 
Блаженного, його знання про минуле і майбутнє стало істинною його індивідуальної душі, як і душ 
усіх інших людей, спраглих до нової культури й навернених до неї [6, с.27].  

У пізньоримській імперії, а потім і в епоху середньовіччя поняття культури асоціюється з мі-
ським укладом життям і пов’язаним з ним благами цивілізації.  

У епоху Відродження культура визначалась як ознака особистої досконалості.  
Філософи Просвітництва розглядають культуру як якусь специфічну автономну і самоцінну 

сферу людської діяльності. Найважливіший аспект культури в їхньому розумінні – це прагнення 
спорудити храм Розуму. Розум покликаний зруйнувати панування довільних думок, поставити пе-
ред людством універсальні значимі цілі і підпорядкувати собі соціальні зміни. Просвітництво виро-
било систему критеріїв, відповідно до яких відбиралося те, що можна вважати культурою. Вони 
вважали, що культурна діяльність повинна містити у собі такі людські можливості: 

-  інтелектуальність; 
-  творчість; 
-  продуктивність; 
-  новаторство.  
Перелічивши дані  людські можливості, культурна діяльність повинна не просто відтворюва-

ти, але й постійно цю сферу  розширювати.  
Саме   у  цей період виникає тенденція ототожнення культури з різноманітними областями 

духовної діяльності: наукою, що зароджується, мораллю, мистецтвом, філософією, релігією тощо 
[8].   

Щоб виявити причинно-наслідкові зв’язки становлення та розвитку релігійної культури, слід 
провести  ототожнення культури з релігією.  

У даному ототожненні методологія дослідження буде мати не тільки науково-практичне, а й 
світоглядне значення. На процеси секуляризації чи сакралізації в культурі вирішальний вплив ма-
ють прийняті в даному хронотопі культури методи доведення й способи аргументації істини, а та-
кож система цінностей даної епохи. Послаблення ролі релігії в культурі Нового часу пов’язане, зок-
рема, з розвитком наукової картини світу та перевагою емпіричного й логічного доказів. Однак ця 
ситуація в сучасному світі змінюється.  

З одного боку, прийшло розуміння, що емпірія й логіка не мають методологічної можливості 
заперечити Бога, отже, наука в принципі не антагоністична релігії.  

З іншого боку, світська культура нездатна задовольнити весь спектр духовних потреб особис-
тості й суспільства, дати можливість розвиватися ірраціональній складовій людської цілісності. З 
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цими факторами пов’язане неминуче зростання інтересу до релігії і релігійної культури в сучасно-
му світі  [2, с.3].  

Культура надзвичайно багатопланове явище, що охоплює всі сфери життя особистості і сус-
пільства, а в тому числі і релігійне. Релігія як невід’ємний і творчий елемент суспільного життя є 
важливою складовою будь-якої культури. Культура, як і релігійна культура в цілому є результатом 
людської діяльності. Дана обставина обумовлює притаманністю її спільних людських можливостей. 
Тому, що вона являється результатом особливого типу діяльності – релігійної діяльності, що і ви-
значає специфіку релігійної культури.  

На думку суспільствознавця    В.А. Бодак будь-яка культура має під собою глибинну основу 
особистості. Авторка зауважує, що: «Релігійна культура – це найцінніша духовна основа ставлення 
людини не лише до Бога, але й до себе, інших людей, соціуму, морального закону. Вона дає людині 
й культурі можливість аксіологічного й світоглядного вибору. Тому наше сьогодення полягає в по-
верховому знайомстві освіченої людини з релігійною культурою, з її культово-догматичним смис-
лом, з релігійною картиною світу й навіть з релігійною системою цінностей» [1, с.18].    

На сьогоднішній день глобальна криза,  яка швидко   поглиблюється,  ставить  під запит  до-
лю  усіх без винятку і вимагає радикальних  змін  в економічній організації суспільства, державно-
му устрої, міжнародних відносинах. Вирішення цих проблем буде неможливим без змін світогляду   
і  культури,  значеннєвого  і   ціннісного  наповнення  усіх   форм суспільної свідомості, у тому чис-
лі й релігії.  

Ці  проблеми  спонукають  людину  до  пошуків  сенсу  життя,  системи цінностей  у  сфері 
антидуховності, що відводить її від реалізації об’єктивних інтересів, а в критичних ситуаціях – під-
дає ризику її душевне здоров’я  і саме життя.   Духовна   анемія   суспільства,   породжена   кризо-
вими   явищами   в економіці, політиці і соціальній сфері, підриває культурний ґрунт,  позбавляє 
людину  здатності адаптації до життєвих обставин і поворотів індивідуальної долі. Протистояти  
такому  руйнуванню основ суспільного й індивідуального життя  може  тільки  прагнення  до  доб-
ра,  правди  і справедливості. У цьому своєму  душевному  пориві  людина  зустрічається  з  багать-
ма  перешкодами, відчуває біль втрат і принижень, важкий гніт страху і розпачу. Тому вона має по-
требу  в  розраді, підтримці,  допомозі.  Вона  чекає  любові і  прощення від інших людей, шукає їх 
у релігії [4, с.186]. 

Аналізуючи термін «релігія», слід відзначити, що це соціально-філософське поняття, яке по-
значає соціально організовану або організуючу частку культури. Організуюча, в такий спосіб, ви-
ступає у якості органічної системи створення матеріальної дійсності, що включає в себе у вигляді 
взаємозв’язаних елементів інші утворення матеріальної дійсності, і наділеного при цьому якостями, 
що не зводяться до якостей його складових частин, тобто такого утворення, яке позначається діале-
ктичною категорією «ціле».  

Один із матеріалістичних філософів Карл Маркс зазначав, що будь-яка органічна система, як 
сукупне ціле, «має значні свої передумови, і її розвиток у напрямку цілісності полягає саме у тому, 
щоб підкорити собі усі елементи суспільства або створити з нього ще органи, яких їй бракує. В та-
кий спосіб система у ході історичного розвитку перетворюється на цілісність. Становлення системи 
такою цілісністю утворює момент її, системи, процесу, її розвитку» Пізнати ціле неможливо інак-
ше, як шляхом пізнання його частин. В той же час результати дослідження частин «входять у сис-
тему наукового знання лише завдяки тому, що вони виступають як нове знання про ціле». Таким 
чином, умовою одержання нового знання про культуру як ціле явище є подальше пізнання його ча-
стин, однією з яких і є релігійна культура [3, с.68].  

Слід сказати, що будь-який предмет, явище характеризується наявністю внутрішніх, глибин-
них, стійких зв’язків, завдяки яким вони існують, що позначається діалектичною категорією «сут-
ність». А які ж внутрішні, глибинні, стійкі зв’язки обумовлюють виникнення і існування релігійної 
культури? 

Перше за все, це зв’язки соціальні, у які вступають люди у процесі своєї життєдіяльності у 
якості соціальних суб’єктів, що утворюють певний соціальний організм, наділений здатністю до 
самовідтворення, це –  сім’я, соціальна група, окреме суспільство, людство в цілому – у різних сфе-
рах діяльності – економічній, політичній, соціальній, духовній. Однак не все з величезного багато-
маніття зазначених зв’язків, утворюючих у сукупності систему суспільних відносин, що склалися у 
тій чи іншій соціальній спільноті, можуть бути віднесені до тих, які формують сутність явища, по-
значеного поняттям «релігійна культура». Адже, як відомо, суспільні відносини поділяються на ма-
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теріальні і ідеальні. Основою такого поділу на думку російського мислителя Ж.Т. Тощенка, висту-
пає незалежність матеріальних відносин у процесі їх виникнення і функціонування від свідомості 
людей на відзнаку від ідеологічних, які обов’язково і неодмінно складаються за умови їх попере-
днього усвідомлення.  

Отже, логічною підставою для виділення ідеологічних відносин із системи суспільних висту-
пає специфіка їх генезису, яка визначається роллю свідомості у цьому процесі [5, с.2]. 

 Ідеологічні відносини, до числа яких належать політичні, правові, моральні, релігійні тощо, 
виникають на базі матеріальних суспільних відносин і складаються як надбудова над ними, прохо-
дячи попередньо через свідомість людей. Що ж стосується реальних відносин, які складають вини-
кнення і сутність релігійної культури, то вони обумовлюються особливим типом свідомості, що ба-
зується на вірі в існування не лише світу реального, земного, що сприймається органами почуттів, 
але й потойбічного, небесного, надприродного, трансцендентного, вмістилища вищих сил, достой-
них поклоніння, котрі визначать діла земні.  

 Зазначений тип свідомості, тобто і релігійна свідомість, обумовлює специфіку діяльності 
його носіїв, релігійних соціальних суб’єктів, закономірним результатом якої є феномен, «релігійна 
культура». Його, на нашу думку, можна визначити у якості категорії соціальної філософії, філософії 
релігійної свідомості та релігієзнавчої науки для позначення форми релігійних відносин, що скла-
лася історично, відповідної їм системи релігійних знань і мотивів, форм, способів і методів релігій-
ної діяльності віруючих і створюваних ними релігійних організацій та інститутів, її матеріальних і 
духовних результатів, цінностей і оцінок, з необхідністю притаманних народу, нації, іншій соціаль-
ній групі, конкретному народу, нації, іншій соціальній групі, конкретному суспільству, людству в 
цілому, а також окремій особистості на певному етапі їх історичного розвитку [3, с.68].  
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SUMMARY 
 The religious culture is a result of human activity. It is a result of specific activity – the religious 

human activity what defines the religious culture.  
 

Е.Ю. ДОЦЕНКО 
 

КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ФЕНОМЕНА ЭМИГРАЦИИ  
В ТВОРЧЕСТВЕ  Э.М. РЕМАРКА 

 

Проблема эмиграции является сегодня одной из  наиболее актуальных на современном этапе, 
что связано с глобализационными процессами, определяющими развитие мировой политики и эко-
номики. Украина, как страна, принимающая активное участие в современной европейской и миро-
вой жизни, естественно, не может не интересоваться данным вопросом, тем более, что, говоря об 
эмиграции, невозможно не упомянуть «украинскую диаспору» и её влияние на культурную и обще-
ственно-политическую жизнь Украины на протяжении всего ХХ столетия. Украинская эмиграция – 
это, прежде всего, четыре волны эмигрантов, начиная с конца XIX века и по сегодняшний день: 
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первая – это связанное с экономическим положением на Украине и в Польше бегство от голода в 
конце XIX – начале ХХ веков, вторая – после революции 1917 года, третья – начиная с 1939 по 1946 
год и четвёртая, растянувшаяся почти на пол века эмиграция украинцев вначале в Израиль по поли-
тическим причинам, а потом по всему миру силу экономического положения в постсоветской Ук-
раине. Сегодня несколько миллионов работоспособных украинцев являются трудовыми мигранта-
ми. Проблему эмиграции разрабатывают украинские ученые, – так одно из заседаний Президиума 
Национальной Академии Наук Украины было посвящено исследованию этого явления обществен-
но-политической жизни [1]. Эмиграция в различных её проявлениях является сегодня темой науч-
ных конференций и исследований [2-3]. 

 При всей распространенности данного явления в современном мире нельзя говорить о его 
сколько-нибудь удовлетворительной теоретической проработке. С одной стороны эмиграция в ее 
современных проявлениях давно не совпадает с территориальной миграцией из страны прожива-
ния, однако, вряд ли можно согласиться с тем, что «само понятие «эмиграция» скоро сойдёт в ар-
хив» [4], – возникают совершенно новые аспекты данного явления, не всегда однозначно связанные 
с его изначальным содержанием. Именно эта многомерность феномена и становящаяся явной неоп-
ределенность обозначающего его понятия вызывает необходимость концептуализации феномена 
эмиграции. Как известно, ответственность за концептуализацию базовых социологических и социо-
антропологических понятий, к которым относится и феномен эмиграции, несёт социальная фило-
софия. Но так как в современной социальной философии эта проблема недостаточно проработана, 
то возникает необходимость в поиске существующих вариантов её решения в пограничных с фило-
софией областях. Общеизвестно, что литература и искусство первыми подмечают зарождающиеся в 
общественной жизни явления, обращая на них внимание публицистов и ученых. Тема эмиграции 
интересовала людей искусства – писателей и художников на протяжении веков, начиная с библей-
ских сюжетов (отец ветхозаветного Авраама, как известно, эмигрировал из Уры в Харран) и, оста-
ваясь актуальной для шотландских живописцев Викторианской эпохи [5], и в наши дни, – чему 
свидетельством является творчество таких разных авторов как братья Стругацкие и М. Кундера, 
проведение кинофестивалей, посвящённых проблеме эмиграции (54-й в Сан-Себастьяне) [6]. 

Богатый материал по проблеме эмиграции представляет нам литература ХХ-го века, века 
двух мировых войн и бесчисленных революций, повлекших за собой массовые вынужденные пере-
селения огромного количества людей. Многие писатели прошлого века обращались к теме эмигра-
ции в различных её аспектах, особенно в тех странах, куда многим людям искусства пришлось 
эмигрировать. Если говорить об украинской литературе, то этой темы касались почти все писатели 
украинской диаспоры, а также живущие в Украине авторы, – начиная от Василия Стефаныка, из-
вестного своим сборником рассказов "Камінний хрест" и до Романа Андрияшика – автора доста-
точно популярного в Европе романа "Эмигранты". В русской литературе – это Николай Бердяев, 
Роман Гуль, Александр Солженицын и многие другие. В Германии Томас Манн, Лион Фейхтвангер 
и Эрих Мария Ремарк. В Украине – Олег Ольжич, Иван Багряный, Наталья Левицкая-Холодная и 
другие. 

Решая проблему концептуализации феномена эмиграции, мы не случайно обратились к про-
изведениям Э.М. Ремарка, – особенно к романам его так называемого «эмигрантского цикла». Это 
большая часть его произведений, известных широкому читателю. Эмиграция представлена в упо-
мянутых произведениях Ремарка во всех её основных проявлениях, начиная с того, что сегодня всё 
чаще называется понятием «антропоток» [7], и заканчивая таким экзистенциально-
антропологическим ее аспектом, как «внутренняя эмиграция»[8]. 

Мы даже рискнем утверждать, что в эмигрантском цикле романов Ремарка проблема концеп-
туализации феномена эмиграции уже решена, – правда решена в другой плоскости, средствами ху-
дожественного дискурса. Его эмигрантские романы – это не просто заметки ко времени и событи-
ям, это – произведения с определённой центрацией: так в последним романе Ремарка «Тени в раю», 
многие герои его предыдущих произведений сведены вместе и поэтому его можно определить как 
роман-концепт. На материале данного романа и заметок к нему, согласно воле автора его вдовой 
Полет Годар /Paulette Goddard/ был издан второй роман под названием «Земля обетованная», яв-
ляющийся фактически более поздним вариантом «Теней в раю». Данный факт подчёркивает важ-
ность этого последнего произведения для самого автора, если раньше Ремарк никогда не комменти-
ровал написанное и тем более не возвращался к материалам после окончания работы, объясняя это 
очень просто: «…Если работа выполнена, то автору уже нечего к ней добавить, даже если он опаса-
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ется того, что будет неправильно понят »[9,123]. В этом же случае мы наблюдаем обилие указаний 
и заметок к самому роману, уже подготовленному автором к печати и почти полностью текст ново-
го романа «Земля обетованная», опять же с огромным количеством замечаний. Сюжетная линия 
обоих произведений совпадает почти полностью, – изменены лишь имена главных героев и некото-
рые моменты повествования (в «Тени в раю» – это Росс и Канн, а в «Земле обетованной» – это 
Зоммер и Хирш), кроме того, именами одних персонажей во втором романе названы другие (на-
пример, имена Танненбаум, Силвер). Зная, как щепетильно Ремарк относился к написанию своих 
произведений, выверяя каждое слово, мы не можем это отнести к забывчивости автора. Очень мно-
гие моменты повествования и мысли, озвученные каким-либо персонажем, перекликаются не толь-
ко с предыдущими романами, но и с дневниками Ремарка: «…я сидел в это время во французском 
лагере для интернированных. – Разумеется! Как враг. – До этого я сидел в немецком концлагере 
тоже как враг. – Не понимаю. – Я тоже» [10,47] – это диалог из романа «Тени в раю», а это запись 
из дневника: «Для страны их рождения – они предатели, а за границей они всё-то представители 
страны своего рождения» [11,38]; то же касается и темы самоубийства, вызванного бесцельностью 
дальнейшего существования, присутствующей непосредственно или косвенно почти во всех произ-
ведениях Ремарка: «Человеку удалось спастись, а он не захотел жить» [10,149] – это из романа, а в 
дневнике мы находим: «Германия, – это уже далеко. Стефан  и жена, самоубийство в Рио де Жа-
нейро. Air-raid shelter /бомбоубежище/ для чувств» [11,37], начиная с февраля 1942 мы находим три 
записи о самоубийстве С. Цвейга и его жены, которое всколыхнуло весь мир, особенно эмигрант-
скую среду; в романе мы находим следующие слова: «Когда-то моей родиной была Германия, затем 
Австрия, Франция, в общем – Европа, а вслед затем – Америка, и всякий раз та или иная страна 
становилась моей родиной только потому, что я покидал ее, а вовсе не потому, что жил в ней. Она 
появлялась вдруг на горизонте как моя новая родина» [10,352], запись в дневнике по этому же по-
воду: «Каким маленьким стал мир, – вначале от горизонта к горизонту, – потом без Германии, – без 
Австрии, – без Италии, – Швейцарии – Европы – потом без Мексики – осталась только Америка» 
[11,30]. 

Почему Ремарк, создававший все свои произведения в хронологической последовательности, 
решает в конце 60-х годов написать роман о последних годах войны на том материале, который из-
вестен всем, кто читал предыдущие произведения автора, и еще используя при этом мысли из днев-
ников тридцатилетней давности? Скорее всего, в данном случае для Ремарка был важен именно 
концептуальный подход, а не сюжетная линия. Возможно, это последняя его попытка обратиться к 
своему народу, по сути, дважды отвергшему его в попытке подвести итог своему творчеству. Мно-
гое в данном случае свидетельствует о том, что именно этому последнему роману Ремарка присущи 
черты, характерные для понятия «концепт». 

Концептуализация того или иного явления, предполагает сведение всех его многообразных 
проявлений к являющейся в них часто весьма несхожим образом сущности. Концепту требуется не 
просто проблема, ради которой он реорганизует или заменяет прежние концепты, но целый пере-
кресток проблем, где он соединяется с другими, сосуществующими концептами. Эмиграция являет-
ся в нашем случае данной проблемой и здесь мы можем отметить не только соединение с сосуще-
ствующими концептами, но и проникновение в них и изменение в какой-то мере и их сущности. 
Каждый концепт отсылает к другим концептам – не только в своей истории, но и в своем становле-
нии и в своих нынешних соединениях. «В каждом концепте есть составляющие, которые в свою 
очередь могут быть взяты в качестве концептов для других концептов. Для концепта характерно то, 
что составляющие делаются в нем неразделимыми; различные, разнородные и вместе с тем неотде-
лимые одна от другой – таков статус составляющих, которым и определяется консистенция кон-
цепта, его эндоконсистенция» [12,30]. Дело в том, что каждая отличная от других составляющая 
частично перекрывается какой-то другой, имеет с нею зону соседства, порог неразличимости. Каж-
дый концепт должен, следовательно, рассматриваться как точка совпадения, сгущения и скопления 
своих составляющих. Концептуальная точка постоянно пробегает по составляющим, движется в 
них вверх и вниз. В этом смысле каждая составляющая есть «интенсивный признак, интенсивная 
ордината, которая должна пониматься не как общее или частное, а просто как чисто единичное – 
"такой-то" возможный мир, "такое-то" лицо, "такие-то" слова, – которое становится частным или 
общим в зависимости от того, связывают ли с ним переменные величины или приписывают ему 
константную функцию» [12,31]. И вот эта вышеупомянутая концептуальная точка совпадения, про-
бегающая по составляющим явления эмиграции, возвращающаяся то и дело из романа-концепта в 
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предыдущие произведения и даёт нам возможность, воплотить в жизнь эвристически плодотворную 
и перспективную идею концептуализации феномена эмиграции, как одну из тем социальной фило-
софии современными средствами художественного дискурса. 

Изучение способа, каким Ремарк создает художественно-эстетический концепт эмиграции 
представляется одним из путей актуализации социально-познавательного потенциала литературы 
для обогащения ее достижениями в этой области методологического инструментария социально-
философской мысли. 

Для достижения данной цели будут использованы следующие методы: 
- семиологическая корреляция сентенций по поводу феномена эмиграции, содержащихся в 

романах Ремарка с его публицистикой и мемуаристикой, 
- экспликация базовых принципов художественного дискурса об эмиграции на предметную 

область социальной философии; 
- социально-философская концептуализация многомерного феномена эмиграции с выходом 

на практические проблемы, связанные с этим явлением. 
Представляется, что решение сформулированных выше задач позволит существенно обога-

тить наше представление о феномене эмиграции в его современных проявлениях и использовать в 
дальнейшем выявленный в исследуемом литературном материале эвристический потенциал метода 
художественно-эстетической концептуализации для разработки социально-философского понятия 
эмиграции как многомерного антропосоциокультурного явления. 
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SUMMARY 

This article is devoted the analysis conceptualization of an emigration phenomenon in creativity 
Remarque. The author analyzes understanding Remarque of essence and attributes of emigration, its 
artistic realisation. 

                                                                                  Н.О.  ГНИЛИЦЬКА  
 

ПРАЦЯ В ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ 
 

Зазначена проблема є безумовно актуальною, про що, зокрема, свідчить інтерес до неї науко-
вої громадськості. Вона розглядалась у наукових розвідках Атаманчука Г.В. [1], Афоніна Е.А. [2], 
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Воловської Н.М .[4], Каверіна С.Б. [7]  та інших. І все ж існує багато питань, що потребують аналі-
зу. 

Роль праці в розвитку людини виявляється в тому, що в процесі праці створюються не тільки 
матеріальні і духовні цінності, призначені для задоволення потреб людей, але й розвиваються самі 
працівники, здобувають нові навички, розкривають свої здібності, поповнюють і збагачують власні 
знання. Творчий характер праці знаходить своє вираження в народженні нових ідей, появі прогре-
сивних технологій, високопродуктивних знарядь праці, нових видів продукції, матеріалів, енергії, 
що, у свою чергу, ведуть до розвитку потреб. 

Як відомо, особистість формується під впливом природничого і соціального середовища в умо-
вах творчої взаємодії з зовнішніми для неї силами природи і суспільства. І в цьому зв'язку особис-
тість є продуктом тих суспільних відносин і природничих умов, у взаємодію з якими вона вступає в 
процесі свого розвитку. Розвиток особистості пов'язаний з цими умовами, він диктується загальни-
ми законами руху природи і суспільства. Разом з тим, у результаті відзначеної взаємодії розвива-
ються внутрішні сили особистості, обумовлені волею і творчістю. 

Ці внутрішні вільно-творчі сили складають основу її самореалізації і завжди прагнуть вийти за 
границі необхідності, обумовленої визначеним станом природної і соціальної природи. Процес розви-
тку внутрішніх сил особистості, тобто процес її відокремлення, здійснюється тим повніше й активні-
ше, чим ширше і багатобічне її зв'язок з природою і суспільством. Ця особливість розвитку особистос-
ті і накладає визначений відбиток на характер суспільної праці.  

Під змістовністю праці прийнято розуміти насиченість її елементами творчості, розумової ді-
яльності, розмаїтістю виконуваних функцій, самостійністю і великою відповідальністю прийнятих 
рішень. 

Розглядаючи характеристики трудової діяльності, можна сказати, що вона спрямована на за-
доволення вже сформованих природничих і соціальних потреб, обумовлених даним рівнем суспіль-
ного розвитку. Трудова діяльність має для людини зовнішній необхідний характер, тому що є при-
родною умовою її існування як специфічного матеріального утворення. Трудова діяльність висту-
пає як обмеженість людини в її відношенні до природничої і соціальної природи, як панування при-
роди над людиною, що визначає для неї межі зовнішньої необхідності. Високий рівень волі досяга-
ється лише там, де припиняється робота, що обумовлена нестатком і зовнішньою доцільністю, а 
метою виробництва стає сама людина. З цього випливає, що щирої волі можна досягти лише тоді, 
коли праця суспільства організована як творчість. 

Людину задовольняє робота, якщо задовольняються її потреби. 
У психології потреб потрібно із самого початку виходити з наступного основного розрізнен-

ня:  
- потреби як внутрішньої умови особистості, та являється однієї з обов'язкових передумов ді-

яльності; 
- потреби, які направляють і регулюють конкретну діяльність суб'єкта в предметному середо-

вищі. 
Саме в скеровуючій своїй функції потреба і є предметом психологічного пізнання. У першо-

му ж випадку, потреба виступає лише як стан нестатку організму, який сам по собі не здатний ви-
кликати ніякої виразно спрямованої діяльності; її функція обмежується активацією відповідних біо-
логічних відправлень і загальним порушенням рухової сфери, що виявляється в неспрямованих по-
шукових рухах. Лише в результаті її «зустрічі» із предметом, що відповідає їй, вона вперше стає 
здатною спрямовувати і регулювати діяльність.  

С.С.Товмасян трактує поняття «праці», як «соціально-обумовлений, доцільний й усвідомле-
ний процес, спрямований на створення матеріальних і духовних цінностей, здатних задовольнити 
всю сукупність різноманітних потреб суспільної людини» [11]. 

У даному визначенні викликає заперечення та обставина, що суспільною функцією трудового 
процесу вважається задоволення «усієї сукупності різноманітних потреб людини». Тим часом, у про-
цесі тільки трудової діяльності всі суспільні потреби не можуть бути задоволені. Усю сукупність люд-
ських потреб у стані задовольнити тільки діяльність у цілому, у всьому її обсязі. 

Але якщо не всяка діяльність, що задовольняє потребам людини, є працею, то необхідно ввести 
уточнення: які потреби повинна задовольняти діяльність і який продукт робити, щоб її можна було 
вважати працею.  
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При цьому, мабуть, необхідно виходити з потреб, тому що їх задоволення є суспільною функці-
єю трудового процесу. Суспільно корисний продукт не може виступати в ролі теоретичної, вихідної 
ознаки праці. Сам він, у кінцевому рахунку, є похідним: визначені потреби породжують визначені 
форми праці, результатом чого є продукт праці в його різних проявах. 

Праця спрямована на змінення природи у відповідності до потреб людини та суспільства. Це, в 
свою чергу, формує волю, ідеали, світосприйняття людей, відбиваючи певні інтереси індивідів. 

Матеріальні результати праці складає людське надбання; але тільки внутрішня, духовна, життє-
дайна сила праці служить джерелом людського достоїнства, а разом з тим і моральності і щастя. Цей 
життєдайний вплив має тільки особиста праця на того, хто трудиться [5]. 

Праця повинна прищеплювати людині розсудливість у своїх природних потребах і потягах, гово-
рячи сучасною мовою, дати людині уявлення про відповідність праці і міри споживання, і, нарешті, 
сформувати готовність індивіда за певних умов обмежити межі потреб на користь «більш високих обо-
в'язків». Іншими словами, Гегель говорить, що на етапі трудового утворення повинно відбуватися 
формування не просто працівника, не тільки моральних і цивільних характеристик людини, але, на-
самперед, виховання в ній усвідомлення себе, свого місця в суспільстві і відповідальності за останнє. 
Більш того, у дихотомії теоретично-практичне освоєння світу, теоретично-практичне утворення, як це не 
здається дивним на перший погляд, Гегель визнає рушійною силою суспільства саме трудову діяльність: 
«...справжній характер припускає наявність могутнього і сильного прагнення до діючого світу й оволодіння 
ним» [3]. 

 Саме праця організована як вільна діяльність дозволяє підростаючим поколінням засвоювати й 
освоювати культуру загальнолюдського досвіду й уможливлює подальше самовираження і саморозви-
ток особистості через творчість. 

Створюючи світ речей і ідей, людина одночасно створює і себе удосконалює свої сили і здібності, 
розширює рамки спілкування, формує нові потреби і засоби їх задоволення. Тим самим виробництво 
людиною матеріального і духовного світу виявляється її «самовиробництвом», саморозвитком. Са-
ме праця дозволяє розкрити дійсний зміст людини як суспільної істоти, тобто розвиток усієї сукупності 
утворюючих її відносин, сил, здібностей і потреб. 

В особі людини природа цілеспрямовано, свідомо ставиться сама до себе, преутворює себе, і 
створює, таким чином, людський осмислений світ. Необхідність у цьому світі виступає не в чисто 
природній, стихійній, сліпій, «нелюдській формі», але здійснюється як цілеспрямована, свідома, тоб-
то у формі волі. Воля виступає тією складовою трудового процесу, за допомогою якої можливе задо-
волення внутрішніх потреб людини в самовдосконаленні. Високий рівень волі досягається там, де 
припиняється робота, диктуєма нестатком і зовнішньою доцільністю, де метою праці стає сама люди-
на, а праця організована як вільна творчість. 

Саме праця дозволяє розкрити дійсний зміст людини як суспільної істоти, тобто розвиток усієї 
сукупності утворюючих її відносин, сил, здібностей і потреб. 

У процесі трудової діяльності люди взаємодіють, утворюють соціальні відносини. Найбільш 
важливими є відносини людини до людини і відносини людини до праці. Вони є однією з визнача-
льних ознак характеру праці. При цьому людина не пасивний носій зазначених відносин. Реалізую-
чи ці відносини в процесі доцільної діяльності, вона не тільки перетворює і привласнює «речовину 
природи у формі, придатної для її власного життя», але й змінює соціальні відносини, «змінює свою 
власну природу», свої фізичні і духовні здібності, свої сутнісні сили.[8]  

Якщо взаємодія людини з засобами виробництва формує в неї професійні здібності і навички, 
то відношення до праці, відношення один до одного – певні соціальні якості. 

Професійні здібності, навички в сукупності з фізичними можливостями працівників утворю-
ють головну рушійну силу виробництва. Однак, результат трудової діяльності залежить не тільки 
від рівня розвитку професійної майстерності і фізичних можливостей, але й у першу чергу від того, 
як людина відноситься до праці.  

Сутність відносини до праці полягає в реалізації того або іншого трудового потенціалу праців-
ника під впливом усвідомлених потреб і сформованої зацікавленості. Відношення до праці характе-
ризується прагненням (або відсутністю прагнення) людини максимально виявляти свої фізичні і ду-
ховні сили, використовувати свій досвід і знання, здібності досягнення визначених кількісних і якіс-
них результатів праці. Відношення до праці виявляється в поведінці, мотивації й оцінці праці. 

 Трудова поведінка – зовнішня, мотивація й оцінка є внутрішній прояв відносини до праці. 
Трудова поведінка працівника характеризується його соціальною активністю.  
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Соціальна активність – міра соціальної перетворюючої діяльності працівників, заснована на 
усвідомленні внутрішньої необхідності дій, цілі яких визначаються суспільними потребами. Вона 
виявляється в соціальній діяльності, і відповідно трьом її формам розрізняються три основних види 
соціальної активності: трудова, суспільно-політична і пізнавально-творча. 

Трудова активність – основний, визначальний вид соціальної активності. Вона виражається в 
ступені залучення працівника в суспільне виробництво, у постійному росту його успіхів у цій галузі, у 
повній реалізації їм своїх фізичних і розумових можливостей, знань, умінь, здібностей при виконанні 
конкретного виду трудової діяльності.  

Сьогодні, коли з моменту початку радикальних економічних реформ в Україні пройшло вже 
майже 18 років, можна з упевненістю говорити про те, що в соціально-трудовій сфері відбулися 
глибокі зміни. У 1990-і роки в українському суспільстві, яке трансформується, соціально-
економічне положення більшості трудящих погіршилося. Радикально змінилися умови праці і жит-
тя вплинули на повсякденну діяльність трудящих, змушених шукати форми виживання, адекватні 
сформованій соціальній ситуації. Внаслідок скорочення промислового виробництва в особливо 
важкому положенні виявилися кваліфіковані робітники й ІТП [2].  

Способи їх пристосування до умов, які змінилися та з'явилися найбільш розповсюдженими? 
Яка стратегія їх виживання, і що вплинуло на її формування в українському суспільстві, яке транс-
формується? Наскільки ефективна соціальна адаптація робітників? Які фактори є пріоритетними у 
виборі сфери трудової діяльності? 

Соціальна адаптація – це процес взаємодії індивіда і соціального середовища, у результаті 
якого індивід привласнює (споживає) матеріальні умови життєдіяльності й існування, що забезпе-
чують формування його як повноцінного члена суспільства. У період трансформації суспільства, 
коли норми і цінності, засвоєні в радянському соціальному середовищі, не приводять до задоволен-
ня насущних потреб, соціальна адаптація тісно пов'язана з інтеріоризацією індивідом культурних 
норм, цінностей і еталонів дій нового середовища. Адаптаційна взаємодія великих соціальних груп 
і соціального середовища – найважливіша складова трансформаційних процесів в українському су-
спільстві. Найбільш яскраво процес соціальної адаптації проглядається в трудовій поведінці еконо-
мічно активного населення, що у силу несприятливих соціально-економічних умов у країні є, по 
суті, пристосуванням до змін соціального середовища з метою виживання. Працівник, орієнтую-
чись на пристосування до нового середовища, дотримує тих соціальних норм, правил і зразків по-
ведінки, що дозволяють йому вижити, домогтися відносного благополуччя в суспільстві, яке транс-
формується.  

Однак, поряд з різними способами пристосування до нових умов життя, важливу роль вико-
нує переоцінка цінностей і норм трудової поведінки, орієнтація на традиційні або нові норми взає-
модії в робітничому середовищі, що привело до формування нових факторів визначаючих відно-
шення до праці як до цінності. 

Визначальною у формуванні відносини до праці виступає мотивація. Трудова поведінка – ре-
зультативний процес, похідна мотивації. Мотивація виражається в трудових мотивах і установках, 
якими керується працівник у своїй трудовій поведінці. 

Оцінка трудової діяльності, її результатів залежить від відповідності між мотивами, установ-
ками, вимогами, пропонованими працівниками до праці, і власне трудовою діяльністю, певними 
виробничими умовами. 

Оцінка праці – внутрішній стан працівника, викликаний його трудовою діяльністю, його за-
доволеністю навколишніми виробничими умовами (оплатою і нормуванням праці, її змістом). 

Мета вивчення відносини до праці – виявлення механізму її формування і керування нею. 
Найбільш значимими моментами при цьому є вивчення факторів, які формують відношення до 
праці, і виявлення ступеня їх впливу на виробничі показники працівника. 

На поведінку людини в праці, формування її відносини до праці впливає безліч факторів. Во-
ни стимулюють або стримують збільшення трудових зусиль, використання трудящими своїх знань і 
досвіду, розумових і фізичних здібностей. 

Характеристика відносини до праці повинна даватися як з боку праці (об'єкта), так і з боку 
працівника (суб'єкта) у виді особистої його участі в системі суспільного виробництва, його свідо-
мості, розуміння, оцінки своєї трудової участі (внеску) у суспільне виробництво.  

Тому усі фактори формування відносини до праці можна розділити на об'єктивні умови й об-
ставини, що утворюють незалежні від суб'єкта передумови його діяльності, пов'язані з особливос-
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тями виробничого і не виробничого середовища і суб'єктивні, пов'язані з відображенням зовнішніх 
умов у свідомості і психіці працівника, з його індивідуальними особливостями. 

Об'єктивні характеристики праці, хоча і є зовнішніми стосовно людини, але вони впливають 
на людину й оцінюються нею. У людини складається визначена внутрішня позиція стосовно праці 
як типу діяльності. 

Об'єктивні фактори виступають стимулами, зовнішніми стимулами до трудової діяльності, 
рівнодіючими стосовно будь-яких видів праці і будь-яких типів особистості; суб'єктивні – мотива-
ми, внутрішніми стимулами певної особистості. 

Об'єктивні фактори бувають загальні і специфічні. 
До загального фактора відносяться соціально-економічні й інші соціальні умови трудової дія-

льності. Наприклад, характер продуктивних сил, які діють через суспільні відносини й обумовлю-
ють типове для даного суспільного ладу відношення людей до участі в праці. Так, в умовах первіс-
ного суспільства праця для людини не була тягарем і сприймалася як нормальна природна форма 
життєдіяльності людей. Працьовитість віддавна є нормою народної моралі. Працьовитість як діяль-
ність із внутрішніх спонукань особливо виявляється, коли свідомо сполучаться особисті й суспільні 
інтереси і визначальними стають суспільні мотиви трудової діяльності особистості. 

На формування відносини до праці поряд з об'єктивними загальними соціальними факторам, 
які створюють лише передумови формування визначеного відношення до праці, впливають об'єкти-
вні специфічні, а також суб'єктивні фактори. Специфічні фактори служать умовами реалізації пере-
думов формування відносини до професії і роботи як певному виду праці, створених загальними 
соціальними факторами. 

Специфічні фактори – це обставини й умови певної трудової діяльності: зміст праці, її вироб-
ничі умови, організація й оплата, соціально-психологічний клімат колективу, система сімейного і 
шкільного виховання, засобу масової інформації і пропаганди, самостійність діяльності і ступінь 
участі в керуванні. 

Особливе значення має зміст праці, виконуваної роботи. Праця престижна, висококваліфіко-
вана, новаторська з великою часткою творчих елементів створює передумови для відношення до неї 
як до вищої цінності.  

На відношення до праці безпосередньо впливають налагодженість господарського механізму 
й організація праці. Відношення до праці людей значною мірою залежить від трудового і побутово-
го комфорту. Кожна людина як особистість яка обговорює, порівнює хоче, щоб умови її праці і по-
буту відповідали її уявленням, ідеалам, професійній підготовці, фізичним і розумовим можливос-
тям, соціально-психологічним особливостям. І в залежності від того, як людині це вдається, розви-
вається і її трудова активність. [4]. 

У тому самому колективі, на тих самих ділянках виробництв люди по-різному відносяться до 
праці: одні трудяться ініціативно, високопродуктивно, з повною віддачею сил і здібностей, інші – з 
лінню, допускають утрати робочого часу, не дотримують вимог виробництва, порушують дисцип-
ліну праці. Тому великий вплив на формування відносин людини до праці роблять суб'єктивні фак-
тори: попередній досвід, загальна і професійна культура, психологічні, демографічні і соціально-
обумовлені особливості людини: її стать, вік, освіта, стаж роботи, здібності, нахили, ступінь свідо-
мості суспільної значимості діяльності, потреба в ній і особливо ціннісні орієнтації. 

Про відношення до праці в певних виробничих умовах можна судити за об'єктивними і су-
б'єктивними показниками. До об'єктивних, у яких втілюється відношення до праці, відносяться:  

• виконання виробничих завдань,  
• якість роботи,  
• ініціативність,  
• самостійність, участь у раціоналізаторстві і винахідництві,  
• дисциплінованість. 
Слід зазначити, що самі по собі перераховані показники недостатньо відбивають те або інше 

відношення до праці. Нерідко в сумлінних, свідомих працівників спостерігаються низькі виробничі 
показники в силу слабкого здоров'я, недостатньої кваліфікації та ін. Виробничі показники значною 
мірою залежать від фізичної витривалості, трудового досвіду працівника, його статі, віку й обдаро-
ваності, тобто від факторів, пов'язаних не з його суб'єктивним відношенням до праці, а виробничо-
кваліфікаційними і психологічними потенціями. Тому для більш повної характеристики відносин 
до праці варто враховувати ціннісні орієнтації особистості, структуру й ієрархію мотивів трудової 
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діяльності, ступінь задоволеності працівника працею, що складає суб'єктивні показники відносини 
до праці. 

Найбільш важливим із суб'єктивних показників є показник задоволеності працею, що відби-
ває ступінь відповідності праці тим вимогам, які працівник до них пред'являє. Задоволеність пра-
цею формується під впливом реально сформованої виробничої ситуації, установок і мотивів діяль-
ності працівника. Якщо працівник задоволений працею, то його потреби й інтереси значною мірою 
реалізовані. Чим менш змістовна праця і чим більш розвиті потреби й інтереси працівника, тим ме-
нше буде його задоволеність працею. За стану об'єктивних і суб'єктивних показників відносини до 
праці можна судити про те, наскільки праця стала першою життєвою потребою, цінністю для кож-
ного члена колективу, чи служить вона засобом самовираження, самоствердження або тільки засо-
бом задоволення його матеріальних потреб. 

Ми розглянули працю, як соціально значиму, вільну творчу діяльність, представлену в діале-
ктичному взаємозв'язку її результатів (опредмечених у цінностях, нормах, традиціях, знакових і си-
мволічних системах та інших) та її процесуальності, яка припускає освоєння (розпредмечення) лю-
дьми вже наявних результатів попередньої творчості, тобто перетворення надбання досвіду людсь-
кої історії у внутрішнє надбання індивідів, які втілюють його зміст у своїй соціальній діяльності, 
спрямованої на перетворення дійсності і самої людини. 

Вищевикладене дозволяє нам зробити висновок про те, що первинним, визначальним факто-
ром у побудові теоретичної моделі системи людської діяльності виступає праця, яка являється його 
системоутворюючим елементом. 
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SUMMARY 
This article is devoted to the role of labour in the development of a person. The possibility of 

enrichment and development a person with help of labour is proved. 
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