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СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «СВОБОДА» і «ПОРЯДОК» У 

СУСПІЛЬСТВІ 

 

Аксиоматичним є ствердження, що у будь-якому суспільстві існує 

подвійність і багатозначність соціально-політичних зв'язків і відносин, а тому 

процес встановлення порядку навряд чи коли-небудь може завершитися. Разом 

з тим, поняття «порядок» має різне трактування. Так, те, що виглядає як 

порядок в одному суспільстві, є безладдям в іншому, і навпаки. Може бути і 

така ситуація, коли те, що виступає порядком для влади, уявляється 

абсолютним хаосом для тих, ким вона керує. 

До сучасного часу є актуальним і не визначеним ані в теоретичному 

аспекті, ані у практичній площині питання: яка форма правління зможе 

забезпечити стабільність та порядок у суспільстві – анархія, авторитаризм чи 

демократія.  

Звичайно повної відсутності всякого порядку людство ніколи не знало, бо 

при перших же ознаках такої анархії люди негайно починають самостійно 

організовуватися в доступні ним групи, вводячи в них доступний ним порядок. 

За радянських часів спочатку була проголошена теза про руйнування, 

зникнення держави, і це привело до анархії. Тоді ця теза була піддана 

запереченню антитезою у формі тоталітаризму, який не зумів вирішити 

проблему порядку. І тому, безумовно, потрібен синтез: створення справжнього 

порядку на основі раціонального панування. 

Варто зазначити, що у сучасних умовах вряд чи можливо існування у 

політичному просторі «чистих» форм правління з проявом усіх класичних її рис 

і не взаємовпливових одна на одну.  



Якими б прихильниками демократії не було людство, незаперечним є 

ствердження, що велике значення в забезпеченні порядку в суспільстві має 

наявність сильної влади й сильного суспільства. Відсутність цих характеристик 

приводить до безладдя. Тому, не зважаючи на велику кількість негативних рис, 

авторитаризм являється поняттям, яке за своїм значенням надзвичайно близьке 

до поняття «соціально-політичний порядок». 

В дослідженні взаємозв‘язку свободи та порядку першочерговим постає 

питання : якою є природа свободи – людина володіє свободою по самій природі 

або ж вона знаходить її в процесі своєї життєдіяльності. Якщо гіпотетично 

спробувати уявити собі ситуацію, що свобода індивіда або групи індивідів буде 

полягати в тому, щоб не підкорятися ніякому порядку, то в такому випадку 

людство прийде не до незалежності від усього і вся, а, скоріше, до тотальної 

залежності, бо її життєдіяльність буде називатися вільною в тому випадку, 

якщо вона добровільно і вільно підкориться зовнішнім і прийнятими нею 

самою для упорядкування відносин з іншими людьми правилами. Діючи в 

рамках певних закономірностей, індивід вільний у тому, щоб здійснювати вибір 

з числа наявних об'єктивних можливостей. За М. К. Мамардашвілі, «... свобода 

... є не тільки наше бажання бути вільними. Свобода – це структурований 

горизонт, і є маса людей, які навіть не знають, що таке свобода. Свобода для 

нас, перш за все, «бачення» себе в області реальних можливостей, коли я не 

можу допустити такий світ, в якому мене не було б в якості носія цих 

можливостей» [1, 223].  

Свобода як свобода волі, свобода творчості та інші свободи є постійним і 

невід'ємним елементом розвинутого суспільства. В той же час, незаперечним є 

твердження про те, що суспільство природно прагне стабільності, а, отже, і 

порядку. Свобода і порядок являють собою діалектичну суперечність та 

втілюються у відповідних суспільних інституціях: свобода особи та соціально-

політичний порядок. При чому важливим є баланс між цими двома 

інституціями.  

Здорове суспільство потребує створення та підтримки такого порядку, 

який усіма людьми розглядається як легітимний і визнається таким не тільки на 



момент його створення. Необхідно, щоб розрив між індивідуальними 

вподобаннями та соціальними зобов'язаннями скорочувався за рахунок 

розширення сфери моральної відповідальності людей; мова йде не про 

зобов'язання, що нав'язуються силою, а про відповідальність, яка сприймається 

людським обов'язком. 

Суспільство, в якому кожний окремий громадянин прагне свободи, 

сприймає соціально-політичний порядок як її гаранта. І це ставить перед 

політичною елітою надзвичайно складне завдання вибору моделі і вектору 

суспільного розвитку. Таким чином, потрібно сформувати таку модель, яка б 

одночасно сприяла як порядку, так і стабільності в суспільстві.  

Прогнозуючи і характеризуючи прихід нового етапу людської цивілізації, 

дослідники висловлюють тезу про те, що вона буде формуватися на основі 

«зміцнення держави, а також відмови від все більш сумнівних у своїй 

безмежності прав і свобод як з боку держави, так і з боку громадян» [Див. 

детал.: 2]. Ця теза особливо актуальна в умовах наростаючої хвилі 

міжнародного тероризму та криміналізації суспільного життя. Не варто 

ігнорувати й іншу тенденцію, характерну для сучасного суспільства. Так,все 

більш помітною стає пропорційна залежність між розвитком демократії і 

масовим політичним виробництвом у вигляді постійно зростаючого впливу 

політико-технологічного маніпулювання поведінкою людей.  

Сама ідея соціально-політичного порядку передбачає пошук форм, 

орієнтованих на мирне і безкризисне розв'язання конфліктів і на стабільний 

характер змін за рахунок усвідомлення спільних інтересів, узгодження 

цінностей та інститутів політичної влади. Сучасні драматичні процеси в Україні 

наочно підтверджують правоту цих положень. 
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ҐЕНЕЗА І СТАНОВЛЕННЯ ПІВДЕННО-ЄВРОПЕЙСЬКОЇ 

СОЦІАЛЬНОЇ МОДЕЛІ 

Південно-європейську модель соціального захисту представляють такі 

країни, як Італія, Іспанія, Греція і Португалія. Цю модель ще називають 

рудиментарною. Лише у останні десятиліття під впливом соціально-

економічних і структурних змін системи соціального захисту почали тут 

удосконалюватися. Дану модель можна інтерпретувати радше як таку, що 

розвивається, перехідну, а тому не має чіткої організації надання соціальних 

послуг. Саме тому «рудиментарність» моделі наголошується як її основна 

особливість різними західними дослідниками. Як правило, рівень соціального 

забезпечення в даній моделі відносно низький, а соціальний захист відноситься 

до сфери турботи родичів і сім'ї. Тому сім'я та інші інститути громадянського 

суспільства відіграють важливу роль. 

Розглянемо особливості становлення і прояву цієї моделі на прикладі 

Італії. Так, як відомо, одна з основних проблем соціального захисту Італії – 

історично сформована відмінність у доходах населення північних і південних 

регіонів, про що свідчить статистика щодо безробіття. Порівняно з загальним 

рівнем безробіття в країні (11,3 % в 1999 р.), рівень безробіття на півночі 

складав близько 7,5 % (що наближається до середньоєвропейських показників), 

а на півдні – понад 20 %. Особливо виразно це проявляється в тій ролі, яку 

починають відігравати деякі види системи соціального страхування. Перш за 

все, це стосується пенсії по інвалідності, яка в економічно слабких регіонах, 

окрім свого основного призначення, виконує роль допомоги по безробіттю і 

соціальної допомоги [1]. 

Характерною для Італії ознакою є вища, ніж в інших країнах Західної 

Європи, доля незайнятих серед жінок (16 % в загальній кількості безробітних 

проти 9 % у чоловіків) і молоді, рівень безробіття якої перевищує 12,4 %. Ще 



одна істотна проблема – одночасне існування слабко соціально-гарантованих 

секторів в економіці і секторів, в яких через різні обставини (наприклад, 

сильний профспілковий рух, особливо на півночі) гарантованість соціальних 

послуг вища. Крім того, сюди також можна віднести і незадовільний захист від 

ризиків людей, які з різних причин втратили всі свої доходи. 

Наступною за значенням проблемою є асиметрична структура соціальних 

витрат. Це виражається в тому, що найбільшу частину соціальних витрат 

складає пенсійне забезпечення – 15,4 % ВВП (при середньоєвропейському рівні 

11,9 %), тоді як на підтримку сім'ї, материнства, освіти і зайнятості 

витрачаються порівняно невеликі кошти (близько 0,8 %). Середній розмір 

пенсії в Італії в середині 1990-х років ХХ ст. був найвищим в Європі (після 

Франції і Нідерландів) [2]. Саме тому Італію інколи називали країною 

пенсіонерів. До 1992 року система пенсійного забезпечення Італії була, мабуть, 

«найщедрішою» порівняно з іншими країнами ЄС. Так, наприклад, законом 

гарантувалися пенсії після 35 років страхування без визначення меж пенсійного 

віку. Державні службовці мали право на повну пенсію вже після 20-річного 

страхового стажу. Серед країн ЄС саме в Італії було зафіксовано найбільшу 

кількість пенсіонерів у віці до 60 років. Оскільки розмір пенсії розраховувався 

на підставі доходу останніх трудових років, характерні «зрушення» в кар'єрі 

перед виходом на пенсію стали розповсюдженим явищем в країні. Крім того, 

порівняно просто можна було отримати пенсію по інвалідності: для цього було 

потрібно всього 5 років сплачувати страхові внески, а на вирішення питання 

про надання пенсії по інвалідності здебільшого впливала не лише 

працездатність претендента в медичному сенсі, а також його соціальні і 

економічні умови. 

Ситуацію ускладнює і несприятливий демографічний розвиток в країні: 

середній показник народжуваності – один з найнижчих в Європі і складає 1,26 

дитини на сім'ю. Все це на тлі зростанням частки літніх в країні внаслідок 

збільшення тривалості життя: у 1997 р. 65-річні складали 16,7 % всього 

населення. 



Проблемою Італії є високий рівень державної заборгованості (у 1990-х 

роках вона перевищила 120 % ВВП), що обмежує фінансову свободу держави в 

соціальній сфері. Водночас до проблем соціальної сфери слід віднести 

недостатню відповідальність як соціальних органів, так і одержувачів 

соціальних послуг, що не завжди обґрунтовано претендують на їх отримання. 

Ця особливість італійського суспільства має свою історію. Ще 1904 року в м. 

Парма з 48 тис. жителів до списку тих, що претендував на надання допомоги, 

було внесено 24 тис. осіб, тобто половина населення міста; у містах Анкона і 

Вінченца – 40,2 %, в Болон‘ї – 25 % [3]. 

Характерним для Італії і найбільшим в Західній Європі до цього часу 

залишається тіньовий сектор економіки. Майже 30  ВВП складає 

незареєстрована господарська діяльність, де зайнято до 25  трудящих, тоді як в 

офіційному секторі зайнятість продовжує скорочуватися. Все це позначається 

на обсягах інвестування в соціальну сферу. 

Нова ера в італійській соціальній політиці розпочалася ще у 1992 року, 

коли уряд вдався до реформи в галузі соціального страхування. Основні заходи 

стосувалися системи пенсійного страхування. Передбачалося поступове 

підвищення пенсійного віку з 60 до 65 років для чоловіків і з 55 до 60 років для 

жінок, мінімальний термін страхового стажу збільшувався до 20 років. Крім 

того, розмір пенсій знижувався з 80 до 68  останньої заробітної плати. 

Що стосується ринку праці і політики зайнятості, то тут впроваджувалися 

заходи, пов'язані, з одного боку, з підвищенням гнучкості ринку робочої сили і 

створенням додаткових можливостей для часткової зайнятості, а з іншого – з 

реформуванням системи соціального партнерства шляхом посилення взаємодії 

між союзами працедавців, профспілками і урядом. 

У подальшому реформування пенсійної системи було продовжено. 

Зокрема, в новій пенсійній реформі, здійснюваній урядом Л. Діні, змінювалася 

методика розрахунку пенсій, в якій за основу була прийнята орієнтація не на 

колишній дохід, а на рівень внесків. Це краще відповідало принципу 

еквівалентності і було більше схоже на принципи, характерні для 

добровільного приватного страхування. Крім того, реформа передбачала 



поступове скорочення відмінностей між пенсіями по старості та за вислугу 

років, а також можливість дострокового припинення трудової діяльності з 

відповідним зменшенням розміру пенсії. 

Основним завданням уряду в соціальній сфері в середині 1990-х років 

була консолідація соціального бюджету. Необхідність економії 

обґрунтовувалася, насамперед тим, що лише за таких обставин була можливою 

подальша інтеграція Італії в ЄС.  

Таким чином, «європеїзація» виявилася важливим чинником проведення 

соціальних реформ в Італії – не в останню чергу тому, що на відміну від 

жителів інших країн Європи, що частенько розглядали Євросоюз як нову 

бюрократичну структуру, що обмежує компетенцію національних урядів, 

італійці завжди пов'язували з ним надію на поліпшення життя у власній країні і 

вважали інтеграцію навіть значнішою, ніж об'єднання країни в ХIХ ст. У цьому 

відбивається традиційна недовіра населення до власної держави, спричинена не 

лише особливостями національного характеру або менталітету італійців, але і 

конкретними проблемами економіки і соціального сектора в цілому. 
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ТРАНСФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЯ ПОЛІТИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

У ДОБУ ПОСТМОДЕРНУ 

У добу модерну було вироблено дієві механізми політичної 

відповідальності, зокрема – її конституційного виду (відповідальність уряду 

перед парламентом у парламентській республіці, незалежність судової гілки 

влади, наявність та суворе дотримання принципу верховенства права, 

забезпечення прав та свобод людини та громадянина).  

У другій половині ХХ століття у процесі постмодерної деконструкції 

логоцентризму, влади, права, політики, науки, особистості, моральності – тобто 

базисних понять цивілізації доби модерну – відбулась реінтерпретація й 

поняття політичної відповідальності. 

Представники постмодерну трансформували поняття політичної 

відповідальності із аксіоми демократичного політичного режиму у розряд 

проблеми, пов‘язаної скоріше із ціннісним виміром політичної діяльності, аніж 

із раціональністю вибору та дій політичних акторів, взаємодії влади та 

суспільства.  

У соціально-політичному і світоглядному відношенні постмодерн означає 

утвердження у науці та політиці, культурі та мистецтві, діяльності мас-медіа 

плюралістичної парадигми, відмову від європоцентризму, проголошення 

фрагментації культури, увагу до особистості та її внутрішнього світу, розвиток 

самоврядних структур, актуалізацію питань ідентичності.  

У політологічних концепціях постмодерністський підхід виражається у 

визнанні культурного і політичного різноманіття, проблем ідентичності, 

зростаючу ролі особистості в політиці, горизонтальної взаємодії, розвитку 

самоврядних мереж. 

Критика доби модернізму з позицій постмодерну полягає й у тому, що 

«Модернізм втілює залишкову віру в самоочевидну перевагу логічного та 



наукового раціоналізму, який припускає, що реальна дійсність у цілому може 

бути витлумачена й осмислена, що ідеї та поняття детерміновані і що люди 

перебувають на одному рівні спільного всесвітнього досвіду, який є 

надкультурним і надісторичним» [1, с. 269].  

Постмодернізація передбачає відмовлення від акценту на економічну 

ефективність, бюрократичні структури влади й науковий раціоналізм, які були 

характерні для модернізації, і знаменує перехід до більш гуманного 

суспільства, де самостійності, різноманітності і самовираженню особистості.  

Ці ідеї стосовно змін у політичні відповідальності можуть бути 

застосовані до умов розвинених країн зі сформованими структурами 

громадянського суспільства і відповідним рівнем політичної культури.  

Постмодерний підхід характеризується ставленням під сумнів усіх спроб 

оперти право на владу на будь-які абсолютні засади, чи то релігійні, чи то 

раціональні, саме тому одним із наслідків «постмодерністської недовіри» до 

раціоналізації політики є те, що Ю. Габермас назвав «кризою легітимації», 

довіри, а отже – політичної відповідальності.  

Криза відповідальності у сучасному світі пов‘язана із процесом 

глобалізації. Глобалізація утворює нові виклики для відповідальності влади, 

такі як необхідність субсидіарності, зміна функцій та сфери відповідальності 

(«кордонів» та меж відповідальності) національної держави, поява нових 

глобальних політичних акторів (ТНК, міжнародні неурядові організації, 

наднаціональні органи влади тощо).  

У глобалізованому світі вже недостатньо відповідальності національних 

урядів, сфера міжнародної відповідальності (яка передбачена статутом ООН) 

поширюється на міжнародні відносини. Вона має міжнародно-правовий 

характер та виражається в формі сатисфакції, репресалій, а також колективних 

санкцій, які, згідно зі Статутом ООН, можуть застосовуватись тільки за 

рішенням Ради Безпеки ООН з приводу держав, дії яких загрожують миру або 

порушують його.  

Таким чином, для забезпечення суспільного розвитку у країнах, що 

здійснюють модернізацію, необхідною умовою виступає відповідальність 



влади, політичних еліт, рівень політичної культури та політичної свідомості, 

відповідальність суспільства. Це проявляється у різноманітних формах 

політичної участі громадян та їхньої політичної активності на усіх рівнях 

політичної взаємодії : місцевому (локальному), регіональному та глобальному. 

 

Література: 

1. Енциклопедія постмодернізму / за ред. Ч. Вінквіста та В. Тейлора; пер. з 
англ. В. Шовкун; наук. ред. пер. О. Шевченко. – К.: Вид-во Соломії 

Павличко «Основи», 2003. – 503 с. 

 

 

 

С.І.Ростецька,  

кандидат політичних наук, доцент,  

Державний заклад «Південноукраїнський 

національний педагогічний університет імені 

К. Д. Ушинського» (м. Одеса) 

 

РОЛЬ І МІСЦЕ МОРАЛЬНИХ ЧИННИКІВ В СТРУКТУРІ 

ПОЛІТИЧНІЙ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

 

Проблема конституційної відповідальності актуалізується у кризові 

періоди функціонування політичної системи, які обумовлені 

трансформаційними перетвореннями.  

Український дослідник В. Полевий до механізмів конституційної 

відповідальності включає наступні важливі елементи : сукупність правових 

норм, що визначають конституційно-правовий статус політичної партії; 

державні органи, які здійснюють контроль за діяльністю політичних партій з 

метою своєчасного реагування на протиправні дії останніх; нормативно 

визначена процесуальна форма розгляду справ про відповідальність політичних 

партій; органи правосуддя, до компетенції яких входить здійснення 

конституційного правосуддя в його широкому розумінні [1, c. 56]. 

Серед чинників сучасної політичної реальності, що призвели до 

безвідповідальності влади можна виділити : централізація влади, віддаленість 

центру прийняття рішень від місцевих громад; недостатньо розвинене місцеве 



самоврядування, відсутність повноважень для вирішення місцевих проблем; 

низька ефективність прийняття та реалізації політичних рішень; прозорість 

влади, закритість від громадян механізму прийняття та реалізації владних 

рішень; номінальність функціонування певних політичних інститутів та 

механізмів (зокрема тих, що забезпечують артикуляцію інтересів та політичну 

відповідальність); збереження та відтворення недемократичних за своєю суттю 

інститутів та практик.  

Розглядаючи політичну відповідальність, не можна недооцінювати вплив 

таких понять, як моральність, сумління, честь тощо. Саме вони знаходяться в 

основі політичної відповідальності, обумовлені культурою, традиціями, 

впливають на політичну поведінку та політичну діяльність. Мораль і політика є 

взаємопов‘язаними соціальними явищами. 

З іншого боку, проблемність такого розуміння політичної 

відповідальності полягає у тому, що моральна відповідальність не вносить змін 

у майнове, правове і політичне становище владної еліти, до якої вона 

адресується, не закріплює свою негативну оцінку будь-яким реальним 

покаранням та застосуванням санкцій. Апеляцією до моральних норм у 

визначенні політичної відповідальності можна вважати присягу вищих 

посадових осіб (Президента, депутатів Верховної Ради) та суспільно важливі 

морально-політичні зобов‘язання, які у таких країнах, як Литва, Болгарія, 

Польща та ін. закріплено на законодавчому рівні. 

У політичному просторі моральна відповідальність виступає у вигляді 

реакції громадської думки на діяльність політичних акторів та  проявляється у 

вигляді оцінки політичних лідерів, партій, представників державної влади під 

час виборчих кампаній.  

Створення механізму відповідальності за політичну діяльність є 

необхідною умовою у зв‘язку  із тими видами виборчих систем, які мають місце 

в сучасній Україні. Саме тому необхідно встановити механізми 

відповідальності для кожного рівня політичного управління та чітке 

підпорядкування у межах окремих напрямків реалізації державної політики. 
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БЕЗПЕКА ЯК СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ 

 

Безпека – складне соціальне явище, багатопланове і багатогранне в 

своїх структурних складових і проявах, що відображає суперечливі інтереси у 

відносинах різних соціальних суб'єктів. Нерідко одні з них прагнуть 

забезпечити свою безпеку за рахунок інших або не рахуються з інтересами 

безпеки інших людей, груп, народів. Мислять застарілими категоріями і 

егоїстичними цінностями, ігноруючи ту основоположну закономірність, що 

безпека, як соціальне явище, в епоху наростаючої глобалізації єдина для всіх 

країн світу.  

Безпека в прямому розумінні означає відсутність небезпеки. Подібне 

уявлення ще називають безпекою у вузькому значенні цього слова. У 

практичному плані таке значення має досить умовний характер, оскільки в 

реальному житті ситуації з повною відсутністю загроз зустрічаються досить 

рідко, навіть вірніші – у практичній площині це зустрічається, бо завжди є 

місто якомусь , нехай мінімальному, але риску 

Більш реалістичним є широке значення безпеки, що випливає з 

фактичної взаємодії індивідів і соціальних об'єктів з численними обставинами і 

факторами, що мають на них негативний і деструктивний вплив. Запобігання, 

ослаблення, нейтралізація цих впливів, що завдають шкоди існуванню, 

благополуччю, нормальному функціонуванню людей, соціальних об'єктів, а 

також підтримання їхньої життєдіяльності на рівні не нижче гранично 



допустимих (критичних) значень і дає уявлення про безпеку в ширшому плані. 

Разом з тим існують ще кілька смислових значень безпеки як соціального 

явища. 

Перш за все люди відчувають потребу в таких умовах існування, коли їх 

життя, власності, благополуччю не загрожують будь-які деструктивні фактори. 

Ця потреба має об'єктивний характер, оскільки всі люди вразливі, незалежно 

від їхніх фізичних даних, ступеня багатства і влади, інших ресурсів. Потреба в 

безпеці реалізується як на індивідуальному, так і на колективному (груповому), 

суспільному рівнях. Слід підкреслити, що на відміну від багатьох інших потреб 

нужду в безпеці неможливо повністю задовольнити. Вона присутня завжди і 

вимагає до себе постійної уваги, оскільки в різних ситуаціях нас підстерігають 

різні небезпеки. Цікаво, що одне з давньогрецьких значень безпеки 

перекладається як володіння ситуацією. 

Суб'єктивне усвідомлення потреби знаходить вираження у формі 

інтересу, який стимулює та направляє діяльність людей. Інтереси 

багатопланові, багаторівневі і відображають різні потреби. У тому числі 

потребу в безпеці, що відноситься до базисних, першочергових потреб людей і 

соціальних спільнот. Крім безпосередніх інтересів безпеки (особистості, 

суспільства, держави), поєднаних з наявністю різних загроз виживанню і 

існуванню даних суб'єктів, існують життєво важливі інтереси індивідів, 

соціальних спільнот, народів, націй, що ущемляються протилежними їм 

суб'єктами і потребують захисту. Їх реалізація і невразливість забезпечує 

необхідні умови для повноцінного існування та успішного розвитку індивідів і 

соціальних суб'єктів, що відповідає в тому числі потребам їх безпеки. В 

особливу групу виділяються інтереси забезпечення безпеки, що відносяться до 

спеціалізованих органів, які здійснюють відповідні функції, а також до 

застосовуваних засобів і заходів безпеки. 

Можливість жити, не піддаючи себе різним ризикам і небезпекам, 

високо цінується в людському суспільстві. Це означає, що безпека набуває 

форми внутрішньої цінності і реалізує себе в індивідуальній і суспільній 

свідомості. Характерно, що ця цінність має універсальний характер і визнається 



в якості фундаментальної всіма людьми, незалежно від їх раси, національності, 

статі, віку, соціального стану. Соціальні потрясіння, лиха, війни, терористичні 

акти загострюють її значення, виводять у число найбільш затребуваних людьми 

і суспільством.  

Досить поширеним є значення безпеки як певного соціального 

відношення, що характеризується взаємною довірою, відсутністю у сторін 

агресивних і зловмисних устремлінь. У діях людей, що прагнуть до миру, як 

зазначав Марк Тулій Цицерон (106-43 до н.е.), найбільш повно відбиваються 

відносини, що характеризують безпеку в людському суспільстві. Щоб 

закріпити відносини безпеки, гарантувати себе від їхнього порушення, між 

людьми, народами, державами встановлюються норми і принципи безпечних 

взаємин, укладаються договори про мир, ненапад, колективну безпеку.  

Не випадково Ш. Монтескье (1689-1755) у своїй фундаментальній праці 

«Про дух законів» (1748 р.) зауважив, що безпека – перша форма свободи. 

Безпека створює необхідні умови і передумови для творчої діяльності людей, 

поліпшення їхнього добробуту і збільшення суспільного багатства. 

Таким чином, безпека – складне соціальне явище, що виявляється в 

суспільному житті в різних іпостасях : як потреба, інтерес, відчуття, мета і 

результат спеціалізованої діяльності, цінність, соціальна функція, відношення, 

процес, система, галузь науки, вид мистецтва. 

В умовах наростаючої глобалізації, взаємозалежності держав і народів, 

наявності значних арсеналів зброї масового ураження безпека в системі 

соціальних відносин стає неподільною. Все актуальнішою стає принцип 

рівності безпеки щодо всіх членів суспільства і світової спільноти. У силу цього 

люди покликані стримувати свої інстинкти, обмежувати егоїстичні і ворожі 

устремління, підтримувати правила мирного співжиття. 
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СПЕЦИФІКА ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА 

ПОСТРАДЯНСЬКОМУ ПРОСТОРІ 

 

Аналіз трансформаційних процесів у країнах СНД, Центральної та 

Східної Європи показав парадоксальну ситуацію – з одного боку, на перших 

етапах трансформаційного процесу оптимальною може бути авторитарна 

держава, а з іншого боку – повний перехід до демократії не можливий без 

ліквідації авторитарних тенденцій у державі. Тобто, невизначеність, будучи 

однією з основних сутнісних характеристик демократичного транзиту, відіграє 

значну роль у процесах переходу до демократії, обумовлюючи варіативність 

можливих шляхів політичних реформ у транзитних країнах. 

Викликає науковий інтерес особливості посткомуністичних 

трансформацій в сучасній в Росії, які проаналізовані в дисертаційному 

дослідження Г. В. Агеева. Так, дослідник обгрунтовує, що характерною рисою 

політичної системи сучасної Росії є протікання процесу трансформації в рамках 

авторитарних методів управління. Така тенденція є закономірним наслідком 

історичного й культурного розвитку російського суспільства, особливістю 

менталітету російського народу. Крім того, певна стійкість і стабільність 

політичної системи Росії ґрунтуються на авторитарному характері політичного 

режиму й державного управління. У той же час фактором деформації 

демократичної політичної системи сучасної Росії виступає авторитарний спосіб 

реалізації влади, що перекручує сутність демократичних інститутів і гальмує 

їхній розвиток [1]. 

Трансформаційні процеси в країнах Центральної Азії досліджуються в 

дисертаційної роботі Е. Павлової «Трансформація політичних систем республік 

Центральної Азії в умовах глобалізації» [2], в якій запропонована теоретична 

модель політичної системи транзитних суспільств в умовах глобалізації, що 

дозволяє виявити «закритий» і «відкритий» типи політичних систем держав 



Центральної Азії. Специфіка формування і функціонування політичних систем в 

«закритих» державах Центральної Азії (Туркменія, Таджикистан, Узбекистан) 

полягає в обмеженні впливу глобалізаційних процесів (зовнішнього 

середовища) і жорсткій ієрархії внутрішньополітичних акторів. У той же час 

політичні системи в «відкритих» державах регіону (Казахстан і Киргизія) 

відрізняються більшим адаптивним потенціалом взаємодії із зовнішнім 

(глобальним) середовищем, розмаїттям політичних акторів і динамізмом їх 

структурування. 

Цікавою також видається дисертація Л. Олійник «Політичні 

трансформації на пострадянському просторі» [3], в основу якої покладено 

порівняльний аналіз трансформаційних процесів у Російській Федерації, 

Україні і Республіці Молдова. Автор дійшов висновку, що політичні 

трансформації в Росії, в Україні і у Молдові являють собою суперечливий і 

багатоваріантний процес, головний зміст якого виражається в змінах політичної 

сфери, що призводять до встановлення якісного нового інституціонального 

дизайну. 

Однією з характерних рис Росії, України і Молдови, які перебувають у 

широкому діапазоні перехідних політичних режимів, є проведення 

багатопартійних виборів. Однак на певних стадіях перехідного періоду вони 

або урізують повноцінні права участі у зазначених виборах, або обмежують 

політичне змагання шляхом обмеження свобод громадян. Результатом цього є 

концентрація політичної влади у виконавчій гілці державного управління. 

Головною «розвилкою» у долі демократичного транзиту Росії, України і 

Молдови стає не загальне епохально-декларативне «бути чи не бути» 

демократії, а якість цієї демократії: або розвиток політичного режиму і 

політичного процесу на зразок європейських стандартів, або «хронічно 

перехідний» стан, що у свою чергу може стати майже запереченням 

демократичних норм. 

Демократичний транзит може бути успішно завершений лише в тому 

випадку, якщо політичний режим, що сформувався, здатний гарантувати 

відносну рівновагу між політичною системою й середовищем у відповідності 



до цивілізаційних, історико-культурних та геополітичних особливостей 

посткомуністичних суспільств. 

Багатофакторність політичної трансформації спричиняє їх 

нерівномірність і неоднозначність, тому результатом транзитивного процесу є 

співіснування демократичних і інших альтернативних тенденцій, що у свою 

чергу породжує в цих країнах гібридні політичні режими. 

Як і в інших регіонах, у Росії, Україні та Молдові перехід до демократії є 

одним з варіантів політичних трансформацій. І тут проявляється загальна 

закономірність демократичних транзитів: успіх демократизації можливий лише 

при встановленні стійкого режиму консолідованої демократії, який, у свою 

чергу, має міцну соціально-економічну і соціокультурну основу. 

Таким чином, можна констатувати, що науковим співтовариством 

пророблена ґрунтовна робота з вивчення політичних трансформаційних 

процесів. Однак у зв'язку з тим, що політичні трансформації мають свою 

специфіку в кожній конкретній країні, загальних положень для імплементації 

найбільш вдалих з них на інші національні ґрунти бути не може, тому, 

незважаючи на значні наукові напрацювання, ця проблема потребує подальших 

наукових розробок.  
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ЧЕСЬКИЙ ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ:  

УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ 

 

Європейська інтеграція як вагомий чинник динамічної регіональної і 

субрегіональної співпраці у багатьох галузях економічного і політичного життя, 

відчутно впливає на розташування сил на міжнародній арені. З розширенням 

інтеграційного процесу на схід процес європейської інтеграції втрачає свою 

прагматичну функціональність  основну ознаку 50-х років минулого століття, і 

стає справжнім політичним проектом об‘єднання Європи. 

Членство в Європейському Союзі (ЄС) означає для Чеської Республіки 

повернення її геополітичної та суспільної ролі на континенті і водночас 

внутрішні зміни в державі та суспільстві. Чехія перестала бути 

посткомуністичною країною, в якій відбуваються важкі процеси трансформації, 

і завдяки європейській інтеграції стала державою, що бере на себе частину 

відповідальності за майбутнє Європи.  

Можна виділити чотири етапи становлення зовнішньої політики щодо 

Європейського Союзу. Упродовж першого етапу (1990–1992), який ще 

називають періодом Громадянського форуму, європейський вибір 

протиставлявся спадку комуністичного минулого й визначальною стала 

зовнішньополітична дихотомія „європейський вибір/тоталітаризм‖. З розпадом 

Чехословацької федерації і появою Чеської Республіки розпочався другий етап 

(1993–1997), який вніс конструктивні зміни у зовнішню політику. Це був період 

громадянських демократів, головними ідеалами для яких залишалися 

європейський вибір, демократія, ринкова економіка та інтеграція в європейські 

структури. Відбулася заміна дихотомії „демократія/диктатура‖ на дихотомію 

―вільна конкуренція – кооперація/протекціонізм – ізоляція‖ й 

„інтеграція/дезінтеграція‖. У 1998р. почався третій етап, започаткований у 

процесі боротьби соціал-демократичної влади Чеської Республіки з 



економічними злочинами. Основною у зовнішній політиці стала дихотомія 

„європейський вибір/економічний безлад‖. Одразу ж було запропоновано 

ввести на законодавчому рівні нові європейські стандарти візової політики для 

захисту держави від зовнішньої загрози, що засвідчило своєрідну „реанімацію‖ 

зовнішньополітичної дихотомії часів холодної війни „Схід/Захід‖ у нових 

умовах. Усі три етапи можна розглядати у рамках дихотомії ―європейський 

вибір/противники європейського вибору‖. 

Четвертий етап бере свій початок зі вступу Чеської Республіки до ЄС у 

2004р. і триває до цього часу. Він ознаменувався насамперед наявністю 

євроінтеграційної ейфорії, яка тривала до 2006р. Однак суспільно-політичні 

реалії призвели до появи так званого „євроскептицизму‖, зокрема з жорсткою 

критикою ЄС виступає Громадянська демократична партія. 
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КУЛЬТУРА ТА СУСПІЛЬСТВО  

ЯК КЛЮЧОВІ СОЦІОЛОГІЧНІ КАТЕГОРІЇ 

 

У широкому розумінні суспільством називають будь-яку сукупність 

історично складених форм спільної діяльності людей. Іноді суспільство 

ототожнюють з державою або країною, хоча це різні соціальні явища. У 

розвитку наукових поглядів на суспільство відбувалося і відбувається 

уточнення самого поняття суспільство, опрацьовуються критерії (понятійний 

апарат) його змістовного наповнення. Особливо до аналізу суспільства 

долучилися соціологи, адже, починаючи з засновника наукової соціології О. 

Конта,  її основним об‘єктом  дослідження було проголошено саме суспільство. 

Надалі Е. Дюркгайм як основоположник французької соціології розглядав 

суспільство як надіндивідуальну духовну реальність, що базується на 

колективних уявленнях. За німецьким соціологом М. Вебером, суспільство – це 



взаємодія людей, що є продуктом соціальних, тобто орієнтованих на інших 

людей, дій. Автором оригінального вчення про суспільство як соціальну 

систему структур, що функціонуюють, був американський соціолог Т. Парсонс. 

Суспільство, за Т. Парсонсом, – це складноструктуроване утворення, 

найважливішими елементами якого є соціальна система, система культури та 

система особистості. Система культури входить у систему особистості шляхом 

її соціалізації і таким чином утворюється стійка та стабільна соціальна система.  

Термін ««культура»» походить з античності. Це латинське слово спочатку 

означало обробіток ґрунту. З префіксом ««агри»» слово ««культура»» входить 

згодом у мову середньовічної Європи, зберігаючи первісне значення до наших 

часів. Коли говорять про культуру землекористування, культуру злакових, 

льону, бавовни, кукурудзи та ін., то мають на увазі саме це. 

Проте вже у Стародавньому Римі слово ««культура»» починають вживати 

в переносному значенні. Вираз Цицерона «сultura animi»  (культура душі) 

закликав сучасників плекати дух і душу, дбати про подальший розвиток 

власних задатків і здібностей. 

Отже, первісне значення слова ««культура»» розширює свій обсяг, 

позначаючи не тільки обробіток ґрунту, а й формування, виховання людини. 

Так стає очевидним ядро античного поняття культури. Його пов‘язують з 

облагородженням природи і людини. У більш широкому розумінні культура в 

античні часи означала турботу про життя людини в протистоянні її силам 

природи. У XVIII ст. ідея культури раніше, ніж в інших європейських країнах, 

утверджується в Німеччині. У публікаціях того часу слово ««культура»» 

вживається з двома смисловими відтінками. Перший пов‘язують з пануванням 

людини над природою за допомогою наук та ремесел, другий — з внутрішнім 

духовним багатством окремої людини. [1; ст.98]. 

Як і ««суспільство»», ««культура»» є ключовою соціологічною ка-

тегорією. Незважаючи на певну різницю між ними, обидві категорії скоріше 

доповнюють одна одну як два аспекти однієї і тієї самої реальності. Іншими 

словами, коли йдеться про суспільство і культуру, то потрібно розуміти не дві 

особливі реальності, а два особливих аспекти однієї реальності. Для кожної 



культури людське суспільство є необхідною й обов‘язковою умовою. І, 

навпаки, будь-якому людському суспільству властива культура як його продукт 

і як умова його подальшого існування. Ось чому проблема культури вимагає 

природного зв‘язку з проблематикою суспільства. Роз‘єднання їх можливе 

лише з аналітичною метою.  

Вивчення суспільства через культурологічні процеси особливо важливе 

сьогодні, адже сприйняття його лише через економічні та політичні процеси 

збіднює людство. Практицизм, технократія знеособлюють індивідуальність, 

негативно позначаються на ній, помітно знижують рівень культури народів. 

Аналіз духовних цінностей, їх проекція на процеси сьогодення допоможуть 

визначити рівень розвитку, стан суспільства в історичний період, оцінити його 

з морально-якісного боку. 

Сприйняття і розуміння культури як суспільного явища допоможуть 

кваліфіковано аналізувати, систематизувати, класифікувати та створювати 

оптимальні моделі процесів духовного, соціально-політичного та культурно-

мистецького життя, на цій базі впорядкувати й унормувати різноманіття форм 

людської діяльності.[2; ст. 3].  

Культура є важливою для кожної людини. Це не просто одна із 

специфічних сфер життя суспільства. Вона являє собою людський спосіб буття, 

що визначає увесь спектр практичної і духовної діяльності людства, його 

ставлення до навколишнього світу і визначення свого місця і ролі в ньому. 

Зрозуміти сутність культури можна лише через призму продуктивної діяльності 

людини, суспільства, всього людства: створюючи матеріальні потреби свого 

існування, людина, спочатку й не усвідомлюючи цього, а потім цілком свідомо 

розкривала свій духовний світ, тобто здібності та вміння, знання і світогляд, 

соціальні почуття й національний характер. 

Кожна людина оволодіває тими культурними цінностями, які були 

створені її попередниками. Проте не завжди всі ці цінності доступні або цікаві 

для кожної конкретної людини. Скажімо, не кожен може побачити в оригіналі 

картину Леонардо да Вінчі „Джоконда‖, яка знаходиться в Парижі у Луврі, або 

почути „живе‖ виконавче мистецтво видатних майстрів сучасності через 



недоступність придбання квитків на їхні виступи. Так само можна говорити про 

переваги одних культурних цінностей щодо інших. Наприклад, хтось віддає 

перевагу класичній музиці, а хтось – сучасній естраді, рок-музиці і т.п., хоч 

сучасна висококультурна людина має розуміти суть і життєве значення кожної 

культурної цінності. 

Кожна людина робить свій внесок у культуру суспільства, оскільки 

результати її трудової діяльності мають культурне значення. Саме діяльний 

підхід до визначення культури як цілісного соціального явища дозволяє 

включити в сферу культури всі види людської діяльності: матеріальну і 

духовну. Культура – це сукупність матеріальних і духовних цінностей, створена 

внаслідок цілеспрямованої діяльності людства протягом її історії, а також 

взаємовідносини, що склалися в процесі споживання, відтворення цих 

цінностей та їх розподілу і обміну.[3, ст.13-14]. 

Отже, культура є невід‘ємною частиною життя суспільства і вивчення її 

стану на даному етапі життя суспільства є досить важливою, щоб не згубити 

свою власну своєрідність і неповторність як окремої нації.   Ми створюємо 

культуру і вона відповідним чином впливає на наше життя і діяльність. Тому 

питання культури є актуальним в наш час, і її дослідження як на теоретичному, 

так і на емпіричному рівнях є необхідним для розуміння зміни культурних 

цінностей і норм в сучасному суспільстві, і вироблення певних рекомендацій 

щодо поліпшення культурної ситуації в Україні.        
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В современных условиях, когда общество вступило в эпоху глобального 

развития, можно объективно констатировать, что этот процесс сопровождается 

глубокими сдвигами и сменами практически во всех сферах жизнедеятельности 

общества. Эти смены заставляют ученый мир по-новому рассматривать и 

оценивать возможности и потребности самой науки и ее влияние на развитие 

социума. В современном мире наука как особый вид познавательной 

деятельности, направленный на производство объективных, истинных, 

системно-организованных и обоснованных знаний, вступила в фазу своего 

постнеклассического развития. Эта фаза характеризуется становлением нового 

научно-технического знания. В его содержании можно выделить следующие 

характерные особенности и этапы : комплексность теоретических 

исследований; отсутствие единой базовой теории; новый специфический 

методологический инструментарий, включающий в свое содержание 

выработанные современным научным познанием методы, способы, подходы и 

собственные теоретические средства исследования, которыми не обладает ни 

одна из синтезируемых наук; новые объекты и предметы исследования 

(системы человек – машина, техносферы и технологии)». Так, как отмечает 

В. П. Котенко, характерной чертой современного развития технических наук 

является противопоставление их естественным наукам, поскольку идеальные 

инженерные устройства живут и функционируют не только по законам первой 

природы, но и по «законам» второй природы» [1, с. 546]. Здесь можно не 

согласиться с автором, поскольку, если идеальные инженерные устройства 

функционируют по законам естественной и технической реальности, то вряд ли 

это отражает противопоставление естественных и технических наук. Сегодня 



развитие естественных и технических наук в их взаимосвязи через призму 

технологий породили нанонауки, нанотехнологии, нанобиотехнологии, 

геномику, экогенетику, новые биомедицинские технологии, неоевгенетику и 

др., что конкретизирует связь этих наук. Исследуя взаимоотношения строения и 

функционирования нового технического объекта, технические науки включают 

описание процессов, совершающихся в техническом объекте и преобразующие 

«механизм» связи строения и функционирования объекта. Средства для 

характеристики процессов даются естествознанием, и поэтому научно-

техническое знание с необходимостью базируется на теоретическом аппарате 

естественных наук. При этом технические науки теснейшим образом связаны с 

инженерным опытом, с практическим овладением приемами использования 

природной среды. 

Развитие нано– и биотехнологий связано с ускоренным производством, 

передачей, обработкой и оценкой информации, которая поступает из разных 

источников – научно-исследовательских институтов, специальных 

лабораторий, от конкретных ученых, занимающихся данной проблемой. 

Потребность в достоверной информации обуславливается, как отмечает 

Д. Гэлбрейт, тремя основными моментами. Она вытекает, во-первых, из 

технологических потребностей современной промышленности. Вторая 

причина, обуславливающая необходимость специальных знаний, определяется 

прогрессом техники, связанным с ним использованием капитала и вытекающей 

отсюда потребностью в планировании, которая предполагает установление 

контроля над внешними условиями производства. И наконец, из потребности в 

разнообразных специализированных знаниях вытекает необходимость их 

координации. Знания должны быть использованы в соответствии с общей 

целью. Иными словами, информация по большим и малым вопросам должна 

поступать от различных специалистов, проходить проверку с точки зрения ее 

надежности и целесообразности и использоваться для принятия решения [2, 

с. 101-104]. 

Нанонауки – это система теоретического знания, направленного на 

изучение и разработку идеальных моделей искусственных материальных 



средств целесообразной деятельности людей. Нанонауки представляют собой 

знание свойств объектов и процессов, используемых в условиях искусственно 

созданных систем для формирования идеальных моделей технических средств 

артефактов и других технических феноменов, а также знания о путях, методах и 

средствах овеществления этих знаний. 

«Нанонаука может быть определена, – отмечает О. Е. Баксанский, – как 

междисциплинарная наука, относящаяся к фундаментальным физико-

химическим исследованиям объектов и процессов с масштабами в несколько 

нм (1 нм = 10
–9
м)» [3, с. 24]. 

Но что такое наномир? Чем он отличается от микро–, макро и 

пикомиров? 

Почему линейный размер 10
–9

 в отличие от 10
–6

 и 10
–12

 привлек внимание 

ученых и практиков? Это связано с активностью частиц. Активность частиц 

обычно обусловлена поверхностной энергией (показателем активности может 

быть соотношение объема частиц к ее поверхности). Чем меньше линейный 

объем частицы, тем она активнее. Исследование частиц пикомира (10
–12

) 

показало, что взаимодействие между ними в большинстве случаев не приводят 

к их самоорганизации и направленному достижению определенных свойств. А 

вот частицы размером 10
–9

 приобретают уже определенные формы и способны 

к самоорганизации. Познание механизма самоорганизации (синергетики) 

открывает реальные возможности для целенаправленного создания новых 

материалов и конструкций. 

Наномасштаб уникален, поскольку это тот масштаб размеров, где 

известные характеристики материалов (проводимость, твердость, точка 

плавления и др.), встречаются с совершенно неизвестными нам 

характеристиками мира атомов и молекул, такими как корпускулярно-волновой 

дуализм, квантовые эффекты и др. В наномире наиболее фундаментальные 

свойства материалов зависят от их размера так как не зависят ни при одном 

другом масштабе. Такая связь размера с наиболее фундаментальными 

физическими, электрическими и механическими свойствами является ключевой 



для всех наноструктур. Исследование наномира, создание новых материалов 

тесно связано со становлением нанотехнологий. 

В методологическом аспекте нанотехнологии предстают как процесс 

конструирования вещества методом «снизу – вверх», с использованием 

нанороботов. 

Нанотехнологии – «это технологии, оперирующие величинами порядка 

нанометра. Поэтому переход в научных исследованиях от «микро–» к «нано–» 

– это качественный переход от манипуляции веществом к манипуляции 

отдельными атомами» [3, с. 19]. 

Анализ развития нанонауки и нанотехнологий позволил проследить 

складывающиеся инновации в теории и практике познания природных и 

социальных процессов и явлений, возможности человека модернизировать и 

преобразовывать их в интересах социума. На смену информационно-

компьютерной революции приходит нанотехнологическая. 

Теоретической базой этой революции выступает система нанонаук 

(нанофизика, нанохимия, нанобиология, наноинформатика, наноэлектроника, 

молекулярная химия и др.). Нанонауки объяснены как система теоретического 

знания, направленного на изучение и разработку идеальных моделей 

материальных средств целесообразной деятельности людей. Они представляют 

собой знание свойств объектов и процессов, используемых в условиях 

искусственно созданных систем для формирования идеальных моделей 

технических артефактов. 

Практической основой нанотехнологической революции выступают 

нанотехнологии как процесс овеществления нанонаучных знаний. 

Нанотехнологии раскрыты как совокупность методов и приемов 

структуризации вещества на атомном и молекулярном уровнях в целях 

производства конечных продуктов с заранее заданной атомной структурой. Эти 

технологии обеспечивают создание объектов, обладающих принципиально 

новыми свойствами и позволяют осуществлять их интеграцию в полноценные 

функционирующие системы большого масштаба, обладающих качественно 

новыми свойствами и эксплуатационными характеристиками. 
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ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА РІВЕНЬ ПОЛІТИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  

У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ. 

Наукове розуміння відповідальності відрізняється від інтерпретацій у 

повсякденному житті. Феномен політичної відповідальності відіграє важливу 

роль у становленні сучасної системи урядування, підвищенні ефективності 

діяльності інститутів влади та громадянського суспільства. Політична 

відповідальність реалізується у сфері політичної діяльності, а її рівень 

пов‘язується із типом політичного режиму, політичною активністю громадян, 

діяльністю  незалежних мас-медіа, політичною свідомістю та культурою тощо.  

Політична відповідальність напряму залежить від форми урядування. Так, 

розвинута форма демократичного врядування передбачає «наявність і 

взаємодію двох основних складових елементів: особистої свободи громадян і 

ефективної політичної влади, яка формується колективною волею 

громадянського суспільства, контролюється суспільством» [1]. 



Дослідження політичної відповідальності потребують аналізу здобутків 

політичної науки, теорії управління, права, публічної політики, філософії, 

соціологічної науки, економічної теорії, застосування міждисциплінарного 

підходу, охоплюють широке коло наукових дисциплін та проблем. Феномен 

відповідальності займає місце у структурі соціальної дії, відноситься до сфери 

політичної діяльності та організації. 

У структурі відповідальності виділяють такі компоненти, як суб‘єкт 

відповідальності, інстанція відповідальності, об‘єкт і предмет відповідальності, 

час і простір відповідальності тощо. На думку української дослідниці 

О. Тітаренко, яка обґрунтовує розрізнення двох типів відповідальності 

суб‘єктів управління – вертикальної і горизонтальної, «межі відповідальності 

суб‘єкта управління визначаються характером впливу суб‘єкта на об‘єкт і 

сутнісними характеристиками як суб‘єкта, так й об‘єкта управління, а 

професійну відповідальність можна представити як зовнішню сторону 

відповідальності суб‘єкта управління, а моральну відповідальність – як 

внутрішню» [2, с. 16]. 

Реалізація політичної відповідальності пов‘язана із довірою (не-довірою) 

громадян до влади, а політичні актори зобов‘язані забезпечувати постійний 

зв'язок із громадою, спільнотою, суспільством в цілому. Рівень 

відповідальності визначається як діяльністю владних інститутів, так і 

розвиненістю громадянського суспільства, наявністю незалежних мас-медіа, 

регулярними та вільними виборами.    

З метою забезпечення ефективних раціональних реформ у політичній 

сфері постає питання перегляду принципів та методів політичної та правової 

відповідальності представників влади, що є невід‘ємною частиною їх правового 

статусу та політичної діяльності. У сфері політико-владних відносин наявний 

тісний зв'язок між індивідуальною відповідальністю представників влади, їх 

персональною компетентністю та повноваженнями інститутів влади. Саме тому 

досить часто політичну відповідальність напряму пов‘язують зі статусом 

державного діяча. 



В цілому, політична відповідальність достатньо багатозначний термін, який 

пов‘язується з дотриманням акторами політичних норм та зобов‘язань щодо 

реалізації певної політичної та соціально-економічної програми у процесі 

політичної діяльності, з визначенням сутності суспільного інтересу та правових 

наслідків (санкцій) у разі порушення зв‘язку «влада – суспільство».  
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ІДЕЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ У ТЕОРЕТИЧНІЙ СПАДЩИНІ 

О. ДЯКІВА-ГОРНОВОГО 

Національно-визвольний рух опору 40-50-х рр. ХХ століття – один із 

періодів українських визвольних змагань. Радянська історіографія 

характеризувала цю добу як абсолютно негативне явище в історії України. 

Завдання сучасної історичної науки полягає в правдивому висвітленні подій 

того часу. У цьому плані значну роль відіграє об‘єктивна оцінка діяльності та 

творчості теоретика і публіциста ОУН (б) та УПА Осипа Дяківа. 

Теоретична та публіцистична спадщина О. Дяківа-Горнового зводиться 

до висвітлення двох проблем – характеристики сутності більшовицького 

режиму та визначення основоположної мети і завдань бандерівського руху 

Опору – боротьби за Українську Самостійну Соборну Державу (УССД). 

Аналіз комуністичної тоталітарної системи О.Дяків-Горновий подає у 

статтях: ―СССР – країна найжорстокішого гноблення народів і визиску 



працюючих‖, ―На большевицькому ідеологічному фронті‖, ―Шовіністичне 

запаморочення і русифікаційна гарячка большевицьких імперіалістів‖ і ―Ганьба 

ХХ-го сторіччя‖ [1, c. 167-262, 289-408.]. 

У вищезгаданих роботах розкрито картину економічного гноблення 

неросійських народів СРСР, підкреслено, що в більшовицькій партії ―всю владу 

від самого початку до сьогодні зосередила в своїх руках одна особа – диктатор, 

який оточує себе жменькою покірних ―соратників‖ (клікою)‖ [2, c. 178]. 

О. Дяків-Горновий вважає, що ―Українська РСР не є ніякою самостійною 

(суверенною) державою. Так  як називається вона республікою, вона цілком 

добре могла б називатися генерал–губернією, провінцією, краєм, областю чи як 

хто хоче. Нічого від цього не змінилося б … ―союзні республіки‖ неросійських 

народів, які рекламує більшовицька пропаганда, як незалежні держави – це 

найбезправніші колонії, неросійські народи – це колоніальні раби, Росія – це 

метрополія, а російський народ – панівна нація‖ [2, c. 209-214]. На думку 

О. Дяківа-Горнового лише росіяни або повністю зрусифіковані ―інородці‖ 

становлять основу правлячої партії, а русифікаційна політика здійснюється за 

допомогою систематичного фізичного винищення неросійських народів і 

проводиться ―з такою безоглядністю і насильством, які далеко лишають позаду 

найжорстокіших царських русифікаторів‖ [3, c. 308]. О. Дяків-Горновий також 

визначає, що в часи більшовицького панування виник новий клас 

експлуататорів – партійна і радянська бюрократія.  

Критика економічних і політичних реалій СРСР поєднюється в О. Дяківа-

Горнового із створенням цілісної стратегічної і тактичної концепції 

українського національно–визвольного руху. Так, у статті ―Підсумки успіхів 

нашої національно–визвольної боротьби‖ він детально визначає причину 

поразки української національної революції 1917-1921 рр., яка на його думку 

полягає у низькій національній свідомості народних мас [4, c. 67]. Зростання 

національної свідомості серед найширших верств українського народу створить 

умови для широкого розгортання національно визвольної боротьби. Рух 

українців за незалежність повинен отримати підтримку інших народів 

більшовицької імперії. Тому О. Дяків-Горновий закликає боротись не проти 



російського народу, а тільки проти російського імперіалізму, за розвал СРСР, за 

створення незалежних країн, у колі яких знайшла б своє місце і російська 

національна держава. Російський народ – наш безпосередній сусід, з ним у нас 

багато спільних інтересів і співпраця наша може розвиватися дуже успішно, 

якщо буде вона будована не на імперіалістичних співвідношеннях, а на 

справжній дружбі і рівноправності, - пише автор, - з російським народом, який 

не стоїть на становищі імперіалізму, а бореться за знищення своїх 

імперіалістичних клік, з таким російським народом ми прагнемо до як 

найтіснішої співпраці і сьогодні, і в майбутньому‖ [5, c. 80-83]. 

Ідеал майбутньої УССД О. Дяків-Горновий вбачає у побудові 

безкласового суспільства, на засадах соціальної справедливості із реалізацією 

та втіленням демократичних принципів та основ. Так він писав: ―В себе, в 

українській державі … до побудови ладу без експлуататорів і експлуатованих, 

ладу, де всі громадяни повністю користуватимуться дійсними демократичними 

свободами, ладу … при якому високо буде піднесена так сьогодні топтана в 

СССР людина, якій буде забезпечено всі права, вільний розвиток, добробут і 

користування всіма культурними надбаннями власної нації і всього 

культурного людства‖ [5, c. 216].  

О. Дяків-Горновий був твердо переконаний, що доля українського народу 

знаходиться в його руках. Він зазначав: ―Ми ставимо на власні сили… тому, що 

переконані… визволення нам ніхто не дасть. Ми знаємо, що ставлення на чужі 

сили прирікає справу визволення на провал, бо чужим державам наше 

визволення може бути байдуже, вони можуть принести нас в жертву власним 

інтересам, вони можуть також наново нас поневолити… хто сам визволиться, 

той вільний буде, хто визволить, в неволю візьме‖ [6, c. 91-92]. 

О. Дяків-Горновий був впевнений у кінцевій перемозі: ―Ми переможемо 

насамперед тому, що ми боремося за правду і справедливість, за найістотніші 

прагнення українського народу, тому, що наші ідеї найпередовіші… Коли 

народ став свідомим своїх прав, коли він за ці права підіймав боротьбу, він 

завжди перемагав‖ [7, c. 95-96]. А також доводив, що: ‖Грубо помиляються всі 

ті, що кажуть, що ми програємо. Ні, ніколи. Ми програти взагалі не можемо, 



якщо наша боротьба і далі буде такою геройською… український революціонер 

свідомий ціни своєї жертви, свідомий обов`язку, який вложила на нього нація… 

понесе прапор геройської боротьби до останнього…‖ [8, c. 87-88]. 

Однак О.Дяків-Горновий, як і всі лідери бандерівського підпілля, не 

позбувся ілюзій про допомогу Заходу. Він був впевнений, що суперечності між 

більшовицьким режимом та демократичними країнами Заходу неминуче 

приведуть до нової світової війни, яка сприятиме остаточній перемозі ОУН-

УПА [7, c. 98-99]. 

Таким чином, О. Дяків-Горновий належить до найбільш визначних 

теоретиків українського національно–визвольного руху 40-50-х рр. ХХ ст. Його 

світогляд був сформований у роки масового піднесення збройної боротьби 

ОУН та УПА проти нацизму та сталінізму. Так само як П. Федун 

(―П. Полтава‖), Д. Маївський (―Тарас‖), Я. Старух (―Стяг‖), В. Галаса 

(―Орлан‖), Й. Позичинюк (―Шаблій‖) він відійшов від постулатів та доктрин 

Д. Донцова і став прихильником національно–демократичних переконань. Ідеї 

О. Дяківа-Горнового повсякденно і систематично реалізовувались у політично-

пропагандистській та організаційній діяльності збройного підпілля ОУН та 

військових формувань УПА. О. Дяківу-Горновому також були властиві 

політичний оптимізм, переоцінка військових можливостей ОУН та УПА, 

ідеалізація українського повстанства і, частково, сподівання на допомогу 

західних демократій у вирішенні українських проблем.  
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РЕАЛІЗАЦІЯ СХЕМАТИЗМУ ВЛАДИ ЯК КОМПОЗИЦІЯ ЇЇ ІНСТАНЦІЙ 

 

Аналіз політики як особливої сторони людської життєдіяльності, яка 

функціонує на основі цілеспрямованої колективної організації, безперечно 

пов‘язаний із феноменом політичної влади. На думку Т. Парсонса, влада постає 

як «здатність забезпечувати виконання поєднаних зобов‘язань елементами 

колективної організації, коли зобов‘язання легітимовані їх відповідністю 

колективним цілям і де на випадок непокори передбачається презумпція 

примусу, незалежно від того, хто є агентом такого примусу» [1, 7]. 

За своєю природою влада – явище суспільне, оскільки виникає в 

суспільстві. Суспільство без влади – це хаос, дезорганізація, саморуйнування 

соціальних зв‘язків. Ще у XVIII ст. французький вчений Г. де Маблі наступним 

чином визначив соціальне призначення влади: «Мету, яку ставлять перед собою 

люди, поєднані законами, зводиться до утворення громадської влади для 

запобігання та стримування насилля та несправедливості окремих осіб» [Цит. 

за : 2, 103].  

Влада є центральним елементом будь-якого організованого суспільства. 

Вона універсальна в часі, але різниться залежностями між тими, хто наказує, і 

тими, хто виконує, вона порівняльна у просторі, оскільки є властивістю, зміни 



якої проявляються неоднаково. Її універсальність випливає уже з самого 

походження, бо тільки з‘явилися упорядковані людські групи, як одразу 

виникла й влада.  

Тому інстанції влади оформлюються на основі певного виключного 

ресурсу, недосяжного для інших. Способи їх оформлення та становлення 

можуть бути різними. Як свідчить історія, традиційно інстанції влади 

оформлюються, перш за все, державними, церковними чи іншого роду 

інституціональними конструкціями, які фіксували певну винятковість. Але 

разом з цим, можна навести приклад, як така недосяжність може фіксуватися за 

рахунок наявності духовного або культурного авторитету, і в даному сенсі 

інстанція влади зосереджена в одній людині.  

Різні інстанції влади існують у вигляді композиції інстанцій влади, кожна 

з яких володіє своїм винятковим ресурсом і не залежить від інших. Всі існуючі 

конструкції та комбінації влади с самого початку створювалися як такі, що 

складаються з декількох інстанцій (типів влади), кожна з яких формує свою 

власну цінність та винятковість, недосяжні для інших інстанцій. Поява нових 

інстанцій влади примушує кожного разу заново створювати композицію влади, 

перерозподіляти вплив, встановлювати правила взаємодії між інстанціями. 

Разом з тим, та чи інша композиція інстанцій влади, той чи інший тип влади, 

певна реалізація схематизму влади існує як певна негласна згода народу на 

такий тип влади. 

Історично Ш.-Л. Монтеск‘є був першим, хто зафіксував принцип 

декількох незвідних друг до друга інстанцій влади. 

Починаючи з часів революцій, що змінюють тип влади, стає зрозумілим, 

що інстанцій влади може бути декілька. Попередні проблеми в Європі, 

пов‘язані з конфліктами двух інстанцій влади – влади церкви та влади держави 

(монарха) – завершилися створенням особливої композиції цих двох інстанцій. 

Але з плином часу інстанцій влади стає все більше. Зокрема, існування влади у 

вигляді судової, виконавчої та законодавчої інстанцій стає звичним. В Європі 

виникають демократичні суспільства, в яких нові інстанції можуть з‘являтися 

відповідно до появи нових трансценденцій, нових виняткових ресурсів. В 



сучасний момент також можна вказати на те, що триває процес ствердження 

нових інстанцій влади – органів місцевого самоврядування. Питання лише про 

те, який винятковий ресурс вони мають та на які транценденції спираються. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПСИХОЛОГІЧНИХ МЕТОДІВ 

ОБСЛІДУВАННЯ ОСІБ З ВИСОКИМ РИЗИКОМ ВИНИКНЕННЯ 

АДИКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ 
 

     В сьогоденні немаловажною проблемою, яка потребує вирішення, є 

проблема збереження здоров‘я молоді як психічного, так і фізичного. 

Враховуючи профіль вищих навчальних закладів ДСНС особливу увагу 

потрібно звернути на виявлення осіб, які в силу своїх психологічних якостей чи 

актуальної ситуації (в сім‘ї, тощо) мають високий ризик виникнення так званої 

адиктивної поведінки.  

    Адиктивна поведінка (від англійського слова addiction – згубна звичка, 

пристрасть) у сучасній психологічній та медичній літературі трактується як 

зловживання різноманітними речовинами, які змінюють психічний стан 

людини: наркотики, алкоголь, тютюн, тощо [5, с.51].  



     Як показує практика, одна із найбільш актуальних проблем є проблема 

наркоманії. Так, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щорічне 

зростання захворюваності на наркоманію становить 12%, причому із цього 

числа лише 27% дорослих, 60% - підлітки, а 13% - діти віком від 12 до 13 років 

[2, с.81]. Тому вся увага вчених скерована не лише на лікування даного 

захворювання, а, особливо, на його профілактику: антинаркотичну пропаганду, 

профілактичні огляди, законадовчі та адміністративні міри для осіб, які 

вживають та розповсюджують наркотики, тощо. Одним з важливих напрямків 

профілактичної діяльності є психологічне обслідування, яке скероване на 

виявлення осіб, схильних до адиктивної поведінки.  

 Виходячи з аналізу спеціальної літератури, при діагностиці 

вищезазначеної категорії осіб використовують наступні методи: спостереження 

за поведінкою, психодіагностичну бесіду, психологічне тестування.  

Контакт психолога, лікаря чи педагога починається з бесіди з обслідуваним. 

Як вказує психолог А.Е.Личко, доцільно під час бесіди звернути увагу на 

причини поганої успішності досліджуваного; реальність співставлення власних 

можливостей з  власними запитами; становище серед приятелів (лідер, 

аутсайдер, незалежний одинак); існування захоплень та наскільки вони сталі; 

склад сім‘ї та внутрішньосімейні конфлікти; наявність порушень поведінки; 

самооцінку своєї привабливості та наявність проблем з протилежною статтю, 

тощо. [4, с.71]: 

     Як стверджують психологи, є доцільним проведення бесіди з батьками 

обслідуваного, перш за все, з матір‘ю. Упродовж розмови збирають відомості 

про перенесені нейромозкові інфекції та інтоксикації, черепно-мозкові травми 

із втратою свідомості, невротичні розлади (енурез, нічні страхи та заїкання), 

особливості адаптації у дитячих установах та школі, наявність частих 

конфліктів в сім‖ї, неповну сім‖ї та сім‖ї з мачухою та вітчимом.. У спеціальній 

літературі підкреслюється, що велике значення має існуючий тип виховання в 

сім‘ї: гіпер або гіпопротекція, суперечливе виховання, тощо. Згідно 

Б.С.Бітенського, у сім‖ях з гіпопротекцією, яка може бути скритою чи явною, 

проявляється або повна відсутність турботи про дитину, або ж при підкресленій 



турботі – емоційне відчуження, при якому існує нестача щирого емоційного 

контакту [2]. Існують сім‘ї з гіперпротекцією, яка може бути домінуючою та 

потураючою. При домінуючий гіперпротекції характерний жорсткий контроль, 

проти якого рано чи пізно дитина бунтує, тоді і підвищується ризик адиктивної 

поведінки. При потураючий гіперпротекції батьки не бачать недоліків дитини, 

що призводить до вседозволеності та невміння відповідати за свої вчинки. При 

так званому суперечливому вихованні, коли немає єдиних вимог, дитина 

вчиться лавірувати та використовувати старших у своїх цілях, обходячи при 

цьому контроль. Всі вищеназвані типи виховання являються одним з факторів 

виникнення адиктивної поведінки, тому так важливо в процесі бесіди з 

батьками діагностувати тип сімейного виховання, щоб в подальшому по 

можливості скорегувати його.  

    Як зазначає у психологічній літературі, обов‘язковим елементом 

психологічної діягностики є спостереження за зовнішнім виглядом та 

поведінкою обслідуваних. При огляді звертають увагу на зовнішній вигляд, 

сліди від ін‘єкцій на венах, слідів самопорізів на руках, грудній клітині та 

брюшній стінці. У медичній літературі описується такі діагностичні ознаки 

схильності до наркотиків як розширення чи звуження зіниць: при вживанні 

гашишу та опію зіниці звужуються, при вживанні кокаїну, галюциногенах, 

стимуляторах та транквілізаторах – розширюються. Окрім того, відмічають сині 

кола під очима,  наявність алих губ на блідому обличчі (так звана ―маска 

клоуна‖ у опіоманів), обкладення язику коричневим налітом (при зловживанні 

дімедролом та сухим меленим маком), характерний запах з роту (при 

алкогольному сп‘янінні та вживанні інгалянтів), сухість у ротовій порожнині 

(при просьбі сплюнути немає слюни), [3]. 

    Як показує аналіз практичних посібників, спеціальних психологічних 

методик для діагностики наркотичної чи алкогольної залежності не існує. 

Внаслідок психологічної діагностики можуть бути виявлені особи, які мають 

високий ризик виникнення адиктивної поведінки. Для цього використовують 

різноманітні методики. Так, А.Е Личко визначає за допомогою запитальника 

акцентуації характеру особистості, де однією зі шкал є шкала психологічної 



схильності і до алкоголізації [4]. Найбільш схильними до розвитку адиктивної 

поведінки є особи з нестійким, епілептоїдним та шизоїдними типами 

акцентуацій характеру, а також при поєднанні нестійкого типу з іншими 

(гіпертивно-нестійкий, лабільно-нестійкий, істероїдно-нестійкий, епілептоїдно-

нестійкий, тощо).  

      Діагностичним є також запитальник ММРІ (Міннесотський 

багатопрофільний опитувальник особистості), за допомогою якого виявляють 

індивідів, схильних  до делінквентності та соціальної дезадаптації.. Особливу 

увагу психологи звертають  на співвідношення піків по шкалам ―асоціальна 

психопатія‖ та ―гіпоманія‖, та спаду по шкалі ―соціальна інтроверсія‖. За 

емпіричними даними В.С.Битенського дане співвідношення піків на профілю 

особистості найбільш характерне для осіб, які схильні до  вживання 

наркотичних речовин та алкоголю [1, с.94]. Проте існує і ряд відмінностей. Так, 

за даними Т.Холланда, у хворих на алкоголізм є співвідношення з 

невротичними іпохондричними рисами (підвищення по шкалі ―іпохондрії‖), а у 

хворих наркоманією переважають психопатичні характеристики (шкали 

―психопатії‖, ―гіпоманії‖ та ―брехні‖.  Окремо звертають увагу на шкалу 

―депресії‖ , високі показники по який свідчать про знижений настрій, низьку 

самооцінку, песимістичне відношення до майбутнього, що в свою чергу, може 

призвести до вживання наркотичних речовин як стимулюючого засобу. 

     Перспективною є ідея про використання методик, для визначення 

механізмів психологічного захисту. Дослідниками підкреслюється що ведучим 

механізмом психологічного захисту при алкоголізму та наркоманії є 

―заперечення реальності‖, який розвивається, щоб стримати емоції прийняття 

оточуючих при емоційній холодності близьких. При цьому негативні зовнішні 

чинники блокуються, а позитивні допускаються у свідомість, що викликає такі 

особливі прояви поведінки як самонадіяність, легка переносимість критики і 

відсутність самокритичності. Доволі характерним є також і механізм 

―проекції‖, який розвивається внаслідок стримання почуття неприйняття себе і 

оточуючих як результат емоційного відторгнення. При цьому оточуючим 

приписуються різноманітні негативні якості, що викликає такі прояви 



поведінки як гордість, самовдоволення, злопам‘ятність, образливість, 

підозріливість, впертість.  

      Для діагностики подавлених психологічних проблем використовують 

проективні методики, такі як ―Неіснуюча тварина‖, ―ТАТ‖, ― Плями Роршаха‖, 

методика незакінчених речень, малюнок людини (самого себе), тощо. Проте, 

інтерпретація даних методик досить складна та залежить від кваліфікації 

психолога.  

      Підводячи підсумки, слід зазначити, що психологічна діагностика осіб, 

які мають великий ризик виникнення адиктивної поведінки, є перспективним 

напрямком діяльності психологів у середніх та вищих навчальних закладах 

освіти. Виділення вищезазначеної категорії осіб дозволяє проводити більш 

поглиблену психопрофілактичну роботу, що, в свою чергу, призводить до 

підвищення рівня здоров‘я молодого покоління. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ 

ЕТНОНАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 

З проголошенням незалежності перед Україною постала проблема вибору 

моделі свого етнополітичного розвитку. Орієнтація на гармонійне поєднання 

інтересів усіх етнічних груп, які проживають у державі, формування умов для 

їх активної участі в політичному, соціально-економічному й культурному житті 

суспільства стали причиною того, що в нашій державі протягом відносно 



короткого терміну була створена відповідна нормативно-правова база, яка в 

основному забезпечує баланс і потреби розвитку етнічної більшості й етнічних 

меншин [160, с. 128]
1
. Правове врегулювання становища національних меншин 

в Україні здійснюється національним законодавством та тими міжнародно-

правовими актами, що були належним чином ратифіковані парламентом. 

Етнополітична сфера прямо чи опосередковано регулюється такими 

документами: Декларацією про державний суверенітет України, Актом 

проголошення незалежності України, Декларацією прав національностей 

України, Конституцією України, законами України «Про національні меншини 

в Україні», «Про об‘єднання громадян», «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про біженців», «Про імміграцію», «Про освіту», Указами 

Президента України, Постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів 

України, цільовими, галузевими, національними програмами розвитку. 

Основними міжнародно-правовими документами, ратифікованими Верховною 

Радою, є Рамкова конвенція Ради Європи про захист національних меншин (9 

грудня 1997 року) та Європейська хартія регіональних мов або мов меншин (15 

травня 2003 року). Відповідно до статті 9 Конституції України ці документи 

стали складовою національного законодавства [27, с. 6]
2
. Крім того, 

Українською державою також визнані Гаазькі рекомендації щодо прав 

національних меншин на освіту від 1996 року, Ословські рекомендації з мовних 

прав національних меншин від 1998 року тощо. 

З одного боку може здатися, що виконання норм цих документів 

залежить здебільшого від політичної волі представників того чи іншого органу 

виконавчої влади, однак, чи не найбільшу роль у цьому процесі відіграють 

фактори, зумовлені недосконалістю та внутрішньою суперечливістю 

вітчизняного законодавства у сфері забезпечення прав етнонаціональних 

                                                             
1 Нижник О. Фінансово-економічне забезпечення заходів із реалізації державної етнонаціональної політики / 

Олена Нижник, Тетяна Кравець // Актуальні питання вітчизняної етнополітики: шляхи модернізації, врахування 

міжнародного досвіду / [під заг. ред. Ю. Тищенко]. – К. : Укр. незалежний центр політ. досліджень, 2004. – С. 

123–165. 

2
 Конституція України. – К.: Видавництво «Право», 1996. – С.6. 



меншин, а також відсутністю цілісного бачення розвитку етнополітичних 

відносин у державі. 

Незважаючи на прийняття основних документів у цій сфері, в Україні ще 

на початку 90-х років ХХ ст. у наукових колах, ЗМІ, парламенті, уряді, серед 

представників національних меншин активно обговорюються концепції 

етнонаціональної політики України і в різних редакціях пропонуються на 

розгляд Верховній Раді відповідні законопроекти. Авторами деяких з них були 

Ю. Римаренко В. Котигоренко, Р. Чубаров. Проте проблема більшості з них 

полягала в тому, що вони не враховували недоліки попередніх законопроектів, 

автори деяких з них не володіли етнополітичними знаннями, а також часто 

відстоювали права та інтереси тільки певних груп. Усе ж головною причиною 

неприйняття цих законопроектів була відсутність політичної волі народних 

депутатів та відсутність ефективних економічних, правових, організаційних 

механізмів реалізації етнополітики. 

Іншою проблемою є недосконалість роботи  відповідних державних 

структур. До недавнього часу центральним спеціалізованим органом, 

відповідальним за етнополітичну сферу, був Державний комітет України у 

справах національностей та релігій. Показовим було існування у Державному 

комітеті у справах національностей та релігії Департаменту етнополітики та 

європейської інтеграції. На кінець 2010 року розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 10 грудня 2010 року № 2219-р дана структура була 

ліквідована. Загалом окреме відомство, що відповідальне за етнонаціональну 

політику України декілька разів реорганізовувалося та ліквідовувалося. Така 

ситуація викликає занепокоєння як у титульного етносу, так і у представників 

національних меншин. Існування окремого відомства, відповідального за цю 

сферу, є необхідною умовою функціонування демократичного суспільства і 

правової держави з поліетнічним складом населення. Крім того, ліквідація 

Державного комітету України у справах національностей та релігії позбавила 

центральну виконавчу владу спеціальної структури, покликаної контролювати 

виконання установами та відомствами законів, пов‘язаних із захистом прав 

національних меншин та регулювання міжнаціональних відносин, і водночас 



було порушенням норм ст. 5 Закону «Про національні меншини в Україні», 

тому його можна кваліфікувати як порушення прав національних меншин. 

Найбільш раціональною позицією стосовно системи реалізації державної 

етнонополітики слід визнати вдосконалення її наявних механізмів. Крім органів 

державного управління, до складових механізмів реалізації державної 

етнонаціональної політики належать: 

1) законодавство (державні програми, що стосуються конкретних 

напрямів реалізації етнополітики);  

2) громадські організації етнонаціональних меншин;  

3) міжнародне співробітництво з іноземними державами в сфері 

підтримки етнонаціональних меншин. 

Опосередковано до них долучаються органи юстиції, органи внутрішніх 

справ та Уповноважений Верховної Ради з прав людини. Видається доцільним 

запровадити окремі механізми моніторингу за станом етнополітичної сфери та 

контролю за здійсненням державної етнополітики. 

Отже, функціонально система заходів із реалізації державної 

етнополітики має діяти в таких напрямах: вивчення та аналіз ситуації у 

міжнаціональній сфері, у т.ч. із залученням наукового потенціалу; здійснення 

діагностики самопочуття етнічних груп, тенденцій у міжетнічних відносинах; 

заохочення розробок наукових рекомендацій, що стосуються етнополітичної 

сфери, безпосередня взаємодія органів влади з громадськими організаціями 

етнонаціональних меншин. Останній із названих напрямів має особливе 

значення для ефективного функціонування системи етнополітичного 

менеджменту. Інституційно він забезпечується діяльністю постійної комісії, що 

опікується питанням міжнаціональних відносин у Верховній Раді України, Ради 

з питань етнополітики при Президентові України та Ради представників 

кримськотатарського народу при Президентові України, відповідних 

структурних підрозділів у місцевих державних адміністраціях та місцевих 

органах самоврядування, дорадчих органів із представників національних 

меншин загальноукраїнського та місцевого рівня.  



Розуміння сутності процесу управління етнополітичної сферою є 

необхідним атрибутом політики сучасної української держави, позаяк для 

гармонійного розвитку правової держави і громадянського суспільства 

необхідним є запобігання етнонаціональних конфліктів шляхом упровадження 

дієвих заходів у латентний період їхнього розвитку. Наявність відповідного 

механізму і чітких інституцій етнополітичного менеджменту відповідальних за 

етнонаціональну політику є безперечно потрібним для сучасної України. 

Сучасні реалії життя вказують на необхідність його оновлення та впровадження 

комплексного підходу для гармонійного етнонаціонального розвитку 

української держави, зокрема прийняття Закону України «Про концепцію 

етнонаціональної політики України». 
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ЕКОЛОГІЧНА ЕТИКА: РОЗШИРЕННЯ СФЕРИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  

В сучасній філософії продовжує диференціюватися система етичного 

знання. Поряд із загальною етикою постає ряд спеціальних галузей із 

специфічними морально-етичними вимогами. На перетині двох основних 

площин – екології та етики, під впливом екологізації суспільної свідомості, 

виникла нова ланка етичного знання – екологічна етика. Вона виступає як 

морально-етична орієнтація людини щодо природного середовища.  

Дослідження проблем екологічної етики має вагоме значення для 

сучасного світу, який все інтенсивніше переслідують екологічні катаклізми і 

катастрофи. Вченими не лише досліджуються проблеми екологічної етики, а й 

обґрунтовуються її ідейні основи, розглядаються питання ціннісної орієнтації 

людини в її ставленні до природи і т.д. Екологічна тематика перестала бути 

абсолютно новим явищем для сучасної філософії практично будь-якої країни, 



проте розробка і глибина досліджень даної проблематики краще представлена 

на заході.  

Екологічна криза свідчить про необхідність обґрунтування етики, 

виходячи не з позиції функціональної залежності людини і навколишнього 

середовища, а з урахуванням збереження природи, до якої належить і людина, і 

природне співтовариство. Шлях до такого обґрунтування можна знайти у І. 

Канта, де одним із вимірів природи є цілісність і розум [4]. К.-М. Маєр-Абіх 

конкретизує принцип універсалізації І. Канта: універсальний закон природи – 

це не емпіричні фрагменти природи, речі, щодо яких діють закони природи, це 

вся природа, єдина природа, якій і повинен відповідати моральний закон. Отже, 

етика К.-М. Маєр-Абіха, спрямована на подолання екологічної кризи, також не 

суперечить розуму. Щоб прояснити приналежність людини до природи і 

значення людського життя в цілому в природі, він пропонує, щоб 

антропоцентрична етика поступилася етиці голізму (від грец holos – цілий, 

весь), згідно з якою ми відповідальні за інше життя, з яким живемо поруч. 

Розглядаючи природу як єдине ціле – «природне співтовариство» в якому 

людина посідає особливе місце, філософ акцентує увагу на тому, що «ми є 

особливими живими істотами, такими особливими, що в безпрецедентний в 

історії природи спосіб привносимо в світ і відповідальність, і надію, і загрозу» 

[6, с. 55]. Слід зауважити, що головна ідея голістичної етики полягає саме в 

тому, що коло істот, за які слід перейнятися відповідальністю, поширюється на 

всю природу. Відповідно, не тільки міжлюдські стосунки можуть претендувати 

на регулювання мораллю, а й захист природи задля самої природи. Це означає, 

що природа входить і в нормативну мораль і в прикладну етику. К.-М. Маєр-

Абіх виділяє вісім рівнів відповідальності соціуму як за збереження людства, 

так і за збереження природного світу. Згідно з мислителем, людина 

відповідальна за: «1) самого себе (егоцентризм), 2) своїх близьких (непотизм – 

мораль роду), 3) далеких у своїй країні (націоналізм), 4) сучасне людство як 

спільнота людей, близьких і далеких (антропоцентризм сучасників), 5) людство 

як таке, зокрема попередні і прийдешні покоління (антропоцентризм в цілому), 

6) вищі тварини (мамалізм), 7) живі істоти (біоцентризм), і, нарешті, 8) світ як 



цілісність (фізіоцентрізм)» [6, с. 171]. Таке розширення відповідальності 

мислиться К.-М. Маєр-Абіхом, як істинний критерій морального прогресу, а 

сенс морального розвитку полягає у все більш радикальному подоланні 

егоцентризму. «Ми, люди, наділені таким розмаїттям можливостей, що нашій 

самосвідомості не зашкодить, якщо вона визнає самоцінність інших живих 

істот і першоелементів у всесвіті» [6, с. 55]. Як вершину людської 

відповідальності, вчений постулює фізіоцентризм, проте досягнути цього рівня 

вкрай важко й загалом, на його думку, вся попередня практична філософія не 

вийшла з кордонів третього і частково четвертого рівнів відповідальності.  

Можна стверджувати, що екологічна етика виходить за межі вузького 

антропоцентрического погляду на природу. Для цієї етики принципове 

значення має погляд на природу як на величезний складний комплекс, в якому 

всі частини взаємопов'язані, а кожна жива істота виконує важливі функції для 

збереження стабільності системи. Крім того, людина має відігравати позитивну 

роль в природному універсумі. Як зауважує К.-М. Маєр-Абіх, людина 

привносить культуру в історію природи, завдяки чому природа продовжує свій 

розвиток. Повинно відбутись розширення відповідальності за природне 

співтовариство, що послужить переконливим критерієм для морального 

прогресу, який полягає у подоланні егоцентричної моделі поведінки людства. 

Таким чином, феномен екологічної етики, як важливої складової свідомості 

людини, стає світоглядним орієнтиром у справі формування екологічної 

культури нашого сучасника.  
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ПРОБЛЕМА ВИРОБЛЕННЯ ПЛАНЕТАРНИХ ІМПЕРАТИВІВ 

ГАРМОНІЙНОГО СПІВЖИТТЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

Глибокі зміни, що відбуваються у геополітичних структурах світового 

співтовариства й трансформації соціально-політичних систем дають підстави 

говорити про завершення одного історичного періоду й вступі сучасного світу в 

якісно нову фазу свого розвитку – глобалізацію, яка має характер планетарних 

змін.  Глобалізаційні процеси трактуються як об'єктивні процеси зближення, 

інтернаціоналізації, взаємозалежності у всіх сферах життя країн і народів нашої 

планети. Глобалізація виражається ще й у взаємопроникненні, взаємовпливі 

культур, цивілізацій, у посиленні стандартизації способу життя, свідомості й 

поведінки людей, освіти  і т.д.  

Хоча глобалізація високо підносить рівень свободи, але реально сфера 

свободи людини звужується під дією не завжди помітних, але потужних 

маніпуляторів — економічних, політичних, міжкультурних, мас-культурних, 

мас-медіальних та інших. Інформативний бум, застосування сучасних ЗМІ 

формують віртуальне й іноді засмічене середовище існування, вириваючи 

людину з конкретного локального буття, тим самим збіднюючи знання про 

самоідентифікацію, деформуючи свідомість та поглиблюючи кризу розуміння. 

Форма плідної культурної взаємодії сьогодні — міжкультурний діалог [1], 

діалог культур, яку запропонували цілому світові для порозуміння ще М. Бахтін 

та В. Біблер.  

Метою викладених тез є окреслити важливу роль вироблення 

планетарних імперативів гармонійного співжиття для подолання негативних 

впливів культурної глобалізації. 



Особливість нинішнього етапу розвитку суспільства полягає в тому, що 

процес змін торкнувся, поряд з економічною і політичною, соціокультурною й 

міжкультурною сферами, і духовної сфери. Адже процеси глобалізації  ідуть у 

тісному зв'язку із процесами національної ідентичності, яка є ототожненням 

людиною самої себе з певною спільнотою, її символами, цінностями, історією, 

культурою, державними та правовими інституціями, політичними й 

економічними інтересами. Причому йдеться про прийняття цієї ідентичності не 

лише на суто раціональному рівні, а й на емоційному. Прагнення до 

національного самовираження є потужним стимулом також соціального, 

економічного й політичного розвитку в умовах інформаційної відкритості у 

світі. У той час відродження національної свідомості через культурне розмаїття 

є захисною реакцією суспільства проти руйнівного впливу «культурної 

глобалізації». Особливо це проявляється у наш час, коли відбуваються масові 

протести, страйки, народні зібрання за самоідентичність та незалежність: 

«Оксамитова революція» (1989), Революція на граніті (1990), «Троя ндова 

револю ція у Грузії» (2003), Революція у Єгипті (2011), «Революція гідності в 

Україні» (2014) та інші.   

Термін «культурне розмаїття» увійшов у рамки міжнародного права та 

культурної політики з 1993 року, коли Франція запропонувала концепцію 

«культурного винятку» в Генеральну угоду з тарифів і торгівлі. У 2003 році 78 

країн прийняли «Конвенцію про захист нематеріальної культурної спадщини». 

У документі зазначено, що повага до культурного розмаїття сприяє 

національній ідентифікації, що «процеси глобалізації та соціальних 

перетворень створюють умови для відновлення діалогу між співтовариствами, 

водночас є явищами нетерпимості, джерелом серйозних загроз деградації, 

зникнення, яка нависла над нематеріальним культурним надбанням, через брак 

засобів для їх охорони» [2].  

Світове співтовариство дійшло висновку, що культурне розмаїття є 

людським надбанням і для збереження його організацією ЮНЕСКО була 

прийнята «Конвенція про захист і підтримку різних форм культурного 

самовираження». Генеральна конференція Організації Об‘єднаних Націй з 



питань освіти, науки і культури, проводячи засідання в м. Париж у жовтні 2005 

р. під час своєї 33 сесії, приймає 20 жовтня 2005 року Конвенцію про охорону 

та заохочення розмаїття форм культурного самовираження. 148 країн 

голосували за, 4 утрималися, США та Ізраїль проголосували проти. Нині  до 

Конвенції приєдналися більше 83 країн-членів ЮНЕСКО, а також 

Європейський Союз в якості регіональної економічної організації, а Україна 

ратифікувала Конвенцію у 2010 році [2]. У конвенції наголошується, що 

культурне розмаїття, яке розцвітає в умовах демократії, терпимості, соціальної 

справедливості й взаємної поваги між народами та культурами, є необхідним 

для забезпечення миру й безпеки на місцевому, національному та 

міжнародному рівнях та повного здійснення прав людини та основоположних 

свобод, проголошених у Загальній декларації прав людини та в інших 

загальновизнаних документах. 

Можна сміливо стверджувати, що мiжетнiчний мир i мiжкультурний 

діалог для України – це також реальність. Саме в багатоетнічній Україні, де 

проживає більше 130 різних етносів, що складають понад 20% населення 

України, діє близько 1200 громадських організацій етнічних меншин і понад 6 

тисяч колективів, що репрезентують ці громади, унікальним чином 

представлена на практиці концепція міжкультурного діалогу як одного з 

чинників та центральної умови сталого розвитку суспільства. Уряд України 

робить чимало заради збереження й розвитку культурного і етнокультурного 

розмаїття нашої країни: Закон про національні меншини, ратифікація Україною 

Конвенції ЮНЕСКО про охорону та заохочення розмаїття форм культурного 

самовираження; проведення Всеукраїнського форуму національних культур. 

Думається, що членство України в СОТ сприятиме утвердження культурного 

продукту. Адже країна з таким культурним багатством повинна перейматися 

питанням захисту, збереження та примноження власного культурного майна, 

згубній протидії зовнішніх впливів.  

Культурна багатоманітність людства поставлена під загрозу, а 

багатоманітність — це спосіб буття культури. І цілком слушно автори 

колективної праці українських учених «Людина й культура в умовах 



глобалізації» наголошують: питання про національну культуру постає нині не 

лише як питання національної, але й «загальнопланетної безпеки» [3].  

У висновку хотілося б відзначити: не варто розглядати процес 

глобалізації і культурного розмаїття однобоко, говорити про них або як про 

джерело конфліктогенів, або як про панацею для нових можливостей. 

Глобалізація і культурне розмаїття вимагає об'єднання зусиль усіх держав у 

розв'язку розглянутих у роботі проблем. У такій ситуації зростає роль ООН, 

ЮНЕСКО і інших міжнародних організацій у розробці програм розвитку миру, 

толерантності, міжкультурної комунікації. Міжкультурна глобалізація таїть у 

собі як нові можливості, так і нові ризики. Та суспільство має бути творцем 

власного вибору. Тому в нього є можливість скоригувати нинішню культурну 

глобалізацію  за сценарієм, коли виграють  всі народи і всі культури, внаслідок 

чого забезпечується гармонійне співжиття кожної національної культури  у 

полікультурній цивілізації. 
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КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ФЕНОМЕНУ ПОЛІТИЧНОЇ 

ІДЕНТИЧНОСТІ В ЕПОХУ ПОСТМОДЕРНУ 

 

Дослідження політичної ідентичності активізуються у процесі переходу 

від традиційного до модерного суспільства. На сучасному етапі розвитку 

цивілізації відбувається зміна модерної парадигми досліджень політичної 

ідентичності на постмодерну. Це обумовлює той зв‘язок, який існує між 

трансформаціями механізмів формування політичної ідентичності та 

світоглядними зрушеннями постсучасної доби.  

Концептуальні основи дослідження політичної ідентичності у сучасному 

суспільстві висвітлено у роботах таких зарубіжних та вітчизняних авторів, як 

В. Абушенко, Б. Андерсон, А. Астаф‘єв, С. Байрачний, П. Бергер, У. Бек, 

Р. Брюбейкер, М. Гібернау, Е. Гіденс, С. Гантингтон, М. Головатий, Е. Еріксон, 

О. Зернецька, І. Ільїн, М. Кастельс, Н. Костенко, І. Кудря, О. Панарін, 

Ю. Павленко, О. Стегній, Ф. Фукуяма та ін. 

У традиційному суспільстві політичну ідентичність можна розглядати як 

сутність спільноти та властивість індивіда, яка належить йому від народження й 

не може бути змінена. Сучасні теоретичні візії політичної ідентичності 

позиціонують її як феномен, що «конструюється» індивідом, групою та 

суспільством упродовж певного часу. Конструктивістський підхід наголошує 

на динамічних змінах у процесі формування політичної ідентичності, які 

обумовлені глобалізацією, становленням інформаційного суспільства та кризою 

національної ідентичності.  

На різних етапах історичного розвитку питання ідентифікації особи із 

групою та місцевістю пояснювалась з позицій міфологічних уявлень, 

релігійного світогляду, ідеологічних доктрин (лібералізму, соціалізму, 

консерватизму та комунітаризму), наукових парадигм (з позицій класичної, 

некласичної та постнекласичної методології).  



На думку М. Цвєткової, «Якщо політична система суспільства є досить 

жорсткою(тоталітаризм, наприклад), то політика формування ідентичності є її 

частиною… Якщо ж політична система суспільства демократична, то створення 

ідентичності вкрай необхідно для політичної системи як фактор згуртування 

суспільства та збереження цілісності держави. Ідентичність може також 

служити інструментом для створення самої системи управління (влади). 

Політика, що проводиться в суспільстві, є кореневою складовою формування 

ідентичності громадян держави і, отже, послаблення його «Я» у повсякденному 

житті. Можна стверджувати наступне: чим ближче суспільство до 

демократичної моделі, тим різноманітніше ідентичність; чим стабільніше 

уявлення індивідуума про свою ідентичність,тим стійкіше стає його 

психологія [1, с. 336]. 

Концептуалізація феномену політичної ідентичності відбувається за 

трьома напрямками. По-перше, дослідження політичної ідентичності як 

сукупності політичних принципів, нормативних підстав для усвідомлення 

громадянами своєї політичної спільності (відповідь на запитання «Хто ми є?»). 

По-друге, як дослідження політичних уявлень (ідеології, міфології, 

рекламістики, символізму), що формують сутність політичної ідентичності 

через співвіднесення з «Іншим»у бінарній опозиції «Ми-Вони». По-третє, 

дослідження історичних подій, які сформували певний тип політичної 

ідентичності. 

На думку І. Тимофеєва, «Політична ідентичність в умовах нації-держави 

сучасного типу виступає предметом політики ідентичності, тобто 

цілеспрямованих дій держави з її формування, виконуючи функції інтеграції 

політичної спільноти, легітимації політичного режиму, мобілізації громадян. 

Водночас, цілеспрямоване конструювання політичної ідентичності обмежено 

історичним контекстом, політичними традиціями, культурою та іншими 

чинниками» [2, с. 35]. 

Концептуалізація політичної ідентичності пов‘язується зі свободою, 

необхідністю, політичною діяльністю, психологічними характеристиками 

особистості, становленням представницької моделі політичної системи, 



підвищенням ефективності державного управління, розвитку плюралізму та 

демократії.  

Феномен політичної ідентичності розглядався у відповідності до 

пізнавальних матриць традиційного суспільства, модерну та постмодерну.  

У структурі політичної ідентичності можна виділити макрорівень 

(визначення країни у геополітичному та регіональному вимірі), середній рівень, 

який полягає у в самовизначенні нації, як державної організованої спільності, 

набутті національної єдності та консолідації суспільства, мікрорівень 

(самовизначення індивідів у відношенні до локальних ідентичностей). 

Категорія політичної ідентичності має багатоаспектний характер, її зміст 

складається із різних факторів соціальної та політичної взаємодії, 

різноманітності людського досвіду і практичної діяльності індивідів, груп та 

спільнот. Природно, що із зміною історичних, соціальних, політичних та 

економічних умов змінюється і сутність політичної ідентичності. 
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ЕТИЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СЛУЖБОВИХ КОНФЛІКТІВ 

Важливою проблемою професійної етики працівників будь-якої сфери є 

службові конфлікти. Один з найвідоміших конфліктологів Д.Г. Скотт зазничив, 

що конфлікт в власному сенсі слова – боротьба, що виникла через дефіцит 

влади, статусу або засобів, необхідних для задоволення цінностей і зазіхань, і 

що припускає нейтралізацію, обмеження або знищення мети суперників, а 

інколи й їх самих. Цей же автор розрізняє конфлікт, як засіб досягнення 



певного результату і конфлікт як самоціль. Перші, так звані реалістичні 

конфлікти стимульовані, як правило, наміром досягнути певної мети. Інші типи 

конфліктів зумовлені необхідністю зняття напруги конфліктуючих сторін.  

На думку сучасних дослідників конфліктів, навіть в організаціях з 

ефективним управлінням деякі конфлікти не тільки можливі, але навіть бажані. 

У деяких випадках він може заважати задоволенню потреб окремої особистості 

і досягненню мети організації в цілому. В багатьох ситуаціях конфлікт 

допомагає виявити різницю поглядів на ті чи інші питання, дати додаткову 

інформацію, виявити більше число альтернатив або проблем. Це робить процес 

прийняття рішень групою більш ефективним, а також дає людям можливість 

висловити свої думки і завдяки цьому задовольнити особисті потреби в повазі і 

владі. Це також може призвести до більш ефективного виконання планів, 

стратегій і службових завдань, оскільки обговорення різноманітних точок зору 

відбувається до їхнього фактичного виконання. 

У колективах, де керівник не справляється з покладеними на нього 

обов'язками, не володіє необхідними професійними знаннями, не має 

достатнього досвіду роботи з підлеглими, припускає педагогічні прорахунки, 

часто виникають конфлікти. Особливо це стосується тих випадків, коли 

керівнику потрібно працювати за наявності організаційних недоліків, проявів 

відхилень у поведінці окремих членів колективу, коли виникають емоційні 

напруження. В таких випадках перед керівником постають підвищені вимоги, а 

його хист повинен використовуватися з урахуванням потреб у вирішенні 

аномалій. 

Конфлікт значним чином впливає на діяльність колективу, викликає 

значне зниження продуктивності праці. В конфліктній ситуації працівники 

знаходиться в стані емоційної напруги, нервового розладу, переживання. Він 

переключає свою діяльність на боротьбу з реальними або уявлюваними 

перешкодами, впадає в особливий психічний стан - фрустацію, що пов'язана 

безпосередньо з типом його нервової системи і може виявлятися в службовому 

середовищі, при активній формі дій у вигляді гніву, грубості, озлоблення, а при 

пасивній – у вигляді підвищеного почуття смутку, відчаю, неспроможності, 



зневіри в справедливі наміри керівництва. Цей стан може проявлятися і у 

вигляді терплячості, немовби спокою. Але насправді, в цей час людина 

знаходиться у найінтенсивнішій внутрішній діяльності з досягнення мети, 

навіть якщо мета даремна або шкідлива. При активній формі фрустрації дії 

працівника направлені на те, щоб будь-якими засобами довести свою правоту 

або помститись винуватцю невдачі. В цих випадках ним керує почуття 

уявленого самолюбства, невдоволеності. Проявляється це в різноманітних 

скаргах, а інколи і в анонімних листах, у перетягуванні на свою сторону 

співчуваючих, в демагогічних висловлюваннях і поведінці. Конфлікту 

надається форма ділових, принципових розбіжностей, акцентується увага, 

поряд з уявними труднощами, і на реальних різноманітних ускладненнях 

діяльності колективу, що ще більше маскує справжню причину конфлікту. 

Викривлене ставлення один до одного учасниками конфліктів виникає 

через недостатність неформального спілкування, людських контактів, 

психологічну скутість, невміння або побоювання показати навколишнім свою 

щирість, доброту, увагу. Деякі керівники підкреслено дотримують дистанції у 

взаємовідносинах з підлеглими, вважаючи, що неформальність стосунків 

шкодить справі. Морально-психологічні недоліки такої тактики – нерозуміння 

керівником позиції підлеглих, відсторонення керівника від колективу. 

Часто причиною конфлікту стає стиль керівництва чи риси характеру 

керівника. Керівник не бачить себе з боку і винуватцями конфліктів вважає 

інших людей, приймаючи їхню реакцію на свою адресу за причину колізій. 

Помітне місце серед причин конфліктів займають викривлення у свідомості 

людей: користолюбство, самолюбство, властолюбство, кар'єризм і інші 

аморальні властивості особистості. 

У не розвиненому колективі або у такому, що відстає за службовими 

показниками конфлікти виникають частіше. Внаслідок поганої організації праці 

в такому колективі не можуть бути достатньо задоволені ні матеріальні, ні 

моральні потреби його членів. Звідси незадоволення співробітників, що є 

прелюдією конфлікту. Як правило, керівники таких колективів не володіють 



потрібними якостями і не можуть забезпечити формування позитивного 

морально-психологічного клімату.  

Деструктивні конфлікти призводять до негативних, часто руйнівних дій. 

Атмосфера, що склалася в результаті таких дій, інколи переростає у сварку й 

інші негативні явища. Така атмосфера в трудовому колективі призводить до 

різкого зниження ефективності роботи не тільки членів конфліктуючих сторін, 

але і групи, членами якої вони є. Якщо конфлікт розростається, то це 

позначається на роботі всієї служби. 

Профілактичні заходи щодо попередження передконфліктних ситуацій 

повинні полягати в творчому спрямуванні діяльності колективу на виконання 

поставлених перед ним завдань, у вірному підборі кадрів, створенні атмосфери 

дружби, товариськості, взаємодопомоги, нормального морально-

психологічного клімату. При цьому рекомендується орієнтуватись на те, що 

роль керівника полягає у створенні умов, за яких людина не тільки працювала, 

але й змогла б самоствердити себе в колективі як особистість. 

Одним з кращих засобів впливу на зростання ефективності роботи, 

самовдосконалення працівника, направлення його діяльності на підвищення 

загальної результативності, створення дружнього і дієздатного колективу є 

особисті бесіди керівника з підлеглими. Індивідуальні бесіди треба вести таким 

чином, щоб член колективу чітко визначав своє місце в ньому, можливі 

перспективи та ін. Завдання полягає в тому, щоб створити атмосферу 

доброзичливості, довіри, щирої поваги один до одного, взаємодопомоги 

співробітників. 

Важливим є також уміння визначити і використати риси характеру 

підлеглих. Вивчити та скласти думку відносно рис характеру підлеглих 

потрібно для того, щоб використати їх для підвищення ефективності роботи. 

Практика свідчить, що значна частина керівників підходить до цього стихійно й 

інтуїтивно. Внаслідок цього, пізнання ними рис характеру підлеглих, а також 

інших особистих якостей працівників, не є достатнім, і може призвести до 

різного роду непорозумінь у взаємовідносинах з колегами. На практиці це 

проявляється у вигляді образ, недовіри або підозрілості, підвищеного почуття 



обурення, роздратування через нібито підвищену вимогливість керівника, 

відсутності інтересу до справи, пригніченості, сприйманні роботи як 

обтяжливого, нескінченного процесу.  

Задля попередження конфліктів досвідчений керівник відслідковує 

поведінку конфліктних членів колективу, вчасно встигаючи попередити 

розвиток зародження конфліктів. Вчасно сказане слово, уміння ―розрядити‖ 

жартом-гумором, уміння ―переключити‖ ситуацію в конструктивне русло і 

низка інших подібних дій керівника, здатні вчасно виявити і попередити 

розвиток конфліктної ситуації. 

Щоб розв‘язати конфліктну ситуацію, необхідно навчитися слухати. Ваше 

мовчання має бути наповнене щирим інтересом до слів опонента, ви повинні 

уявити себе на його місці. Необхідно бути доброзичливими, поважати своїх 

колег. Людям властиве бажання слухати тих, кому вони симпатизують. 

Для уникнення конфліктів необхідно менше критикувати колег і частіше 

говорити їм компліменти. Навіть найбільш скандальний працівник перейметься 

симпатією до вас і буде активно співпрацювати з вами, якщо замість того, аби 

постійно помічати недоліки, ви похвалите позитивні риси його особистості. 

У випадку розгортання конфліктної ситуації науковці радять мовчки 

вислухати опонента, спробувати заспокоїтися, щоб не роздратовуватись у 

відповідь. Коли потік звинувачень опонента прийде до завершення, треба м‘яко 

взяти ініціативу в свої руки, і з допомогою навідних запитань з‘ясувати, що 

стало причиною такого роздратування. ―Чарівний‖ вислів ―якщо я вас вірно 

зрозумів, проблема полягає у ...‖ повинен подіяти на скандаліста, як холодний 

душ. 

Будь-який конфлікт повинен вирішуватися на діловій основі, з 

урахуванням етики. Для цього застосовують прямоту, чесність, правдивість, 

принциповість і відповідальність за свої слова.  

Таким чином, важливими аспектами службових конфліктів є їх етична та 

психологічна сторона. З метою попередження та вирішення конфліктів 

керівнику необхідно здійснювати комплекс заходів, спрямованих на створення 

в колективі здорової морально-психологічної атмосфери. Знання та дотримання 



етичних правил та знання психології поведінки людини у групі значно 

спрощують це складне, на перший погляд, завдання.  
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НЛП – ПСИХОЛОГІЯ СУЧАСНИХ ЕФЕКТИВНИХ ДІЛОВИХ 

КОМУНІКАЦІЙ 

НЛП − абревіатура, що розшифровується як «Нейро-лінгвістичне 

програмування». Це наука і мистецтво про особисте майстерності комунікації. 

НЛП − це досить потужна психотехніка, яка допомагає переконувати 

співрозмовника у своїй точці зору непомітно для нього, використовуючи як 

вербальні, так і невербальні засоби спілкування. Фахівці визначають НЛП як 



«мистецтво і науку вдосконалення особистості». 

Нейролінгвістічне програмування − це область знань, що вивчає 

структуру суб'єктивного досвіду людей, що займається розробкою мови його 

опису, розкриттям механізмів і способів моделювання досвіду з метою 

вдосконалення і передачі виявлених моделей іншим людям. Найпершою 

назвою НЛП було "Метазнання ", тобто наука про те, як влаштовані наші 

знання і досвід. Засновниками НЛП вважають Р. Бендлера та його учня 

Д.Грюндера. 

Нейролінгвістичне програмування(НЛП) базується на таких науках: 

 Психоло гія (від грецького (psyche) − душа, дух; λογος (logos) − 

наука) − наука, що вивчає поведінку, мислення, емоції та почуття людини. 

 Лінгві стика (мовознавство) − наука, що вивчає мови. Ця наука про 

природну людську мову взагалі та про всі мови світу як індивідуальних її 

представників. 

 Нейроінформатика − галузь (підрозділ) інформатики, який 

стосується переробки інформації на принципах (біонічного) моделювання дії 

мережі нейронів, подібно до дії мозку людини. 

 Нейробіоло гія (neiro-подразнення,logos-вчення, bios - життя) - це 

розділ біології в якому вивчається життєдіяльність організму на рівні 

нервової системи. Вона охоплює такі розділи, як: неврологія, психологія, 

сигернетика, біоніка, нейролінгвістика та інші. 

Уніфікуючи досвід усіх цих наук НЛП поглибило вплив на підсвідомість 

людини. Тому методи НЛП нерідко застосовуються для реклами різних товарів 

і завжди використовуються в політичних рекламних кампаніях. Фахівці з 

психології твердять, що лише 3% діяльності людини контролює свідомість, а 

решту 97% – підсвідомість, тому нескладно зрозуміти причини ефективності 

таких технологій. 

Суть підсвідомого впливу полягає у наступному. Коли людина свідомо 

роздумує про факти, події чи новини, це означає, що вона їх свідомо побачила 

або почула. Проте існує можливість передачі символів іншим шляхом, нижче 

межі нормального сприйняття. Такого роду повідомлення діють на 



підсвідомість – їх отримання не відчувається сприйнятим. Це означає, що 

символи надто нечіткі або на дуже короткий час з‘являються, щоб їх виразно 

побачити. Звичайна людина не в змозі їх помітити. 

Такого роду вставки поміщаються в рекламу для того, щоб маніпулювати 

поведінкою споживача. Досліди по підсвідомому стимулюванню в 

лабораторних умовах показали, що дійсно як наслідок виникають реакції типу 

"подобається – не подобається". 

Проте тут є суперечливі моменти. По-перше, поріг сприйняття у різних 

людей відрізняється, крім того, він відрізняється в однієї людини у різні 

моменти доби. Символи, які один сприймає тільки на рівні підсвідомості, 

можуть цілком свідомо сприйматись іншим. 

По-друге, рекламодавець не може вплинути на відстань від джерела 

підсвідомої інформації до індивіда, який її отримує, та на положення його тіла. 

Відмінності у відстанях і позах можуть впливати на сприйняття. 

Третя проблема витікає з ефекту поєднання свідомого і підсвідомого, 

наприклад, враження від переглянутого фільму можуть пересилити підсвідомий 

вплив реклами, що перериває цей фільм. 

Крім того, споживачі, як правило, не купують продукцію, якщо вона їм не 

потрібна чи занадто дорога для них незалежно від впливу на їх свідомість чи  

підсвідомість. Свобода вибору зберігається завжди. 

Наріжна базова теза, необхідна для розуміння НЛП, полягає в 

наступному. Все, що людина бачить і чує, сприймається нею на двох рівнях – 

свідомому і підсвідомому, причому це сприйняття різне і часто навіть 

протилежне, адже кожне слово несе не тільки змістовне навантаження, але й 

викликає в людини певну емоційну реакцію, яка в свою чергу спричиняє 

фізичні дії. Таким чином, використовуючи певні ретельно підібрані слова, 

можна програмувати людину на певну поведінку. 

Вчені дійшли висновку, що вплив здійснюють не лише слова, а й звуки, 

запахи, образи. Фахівці з НЛП твердять, що мозок людини – потужний 

біокомп‘ютер, який виконує закладену в нього програму. Вони й займаються 

творенням цих програм, а матеріалом є слова, образи, звуки, запахи – все, через 



що людина отримує інформацію про навколишній світ. 

Труднощі полягають в тому, що одне і те саме слово може викликати у 

різних людей різну реакцію. Адже емоції залежать від особистого досвіду 

людини, пов‘язаного з тим чи іншим словом, образом, подією. Скажімо 

рекламний ролик, в якому молодий чоловік на дискотеці телефонує з 

мобільного телефону, може викликати позитивні емоції у того, хто добре 

проводив час на дискотеці. У людини, яка мала там неприємності чи сутички, 

така реклама викличе лють або страх. 

Ефективність нейролінгвістики прямо пропорційна рівню 

професіоналізму спеціаліста. Фахівцю з НЛП необхідно не тільки мати знання з 

психології, відчувати слово, але йому треба бути ще й творчою особистістю, 

тому що нейролінгвістичне програмування – процес творчий. 

Ефективність НЛП-технології не викликає сумніву, якщо її застосовує 

спеціаліст для впливу на конкретну людину. Щодо впливу на масову 

свідомість, то тут можливості менші, адже доводиться підбирати універсальний 

набір засобів, який викликає приблизно однакові реакції у більшості людей. 

Головна перевага нейролінгвістичного програмування в тому, що людині 

не нав‘язують тієї чи іншої думки, лише створюють інформаційний контекст, за 

якого людина сама неминуче до цієї думки приходить, відтак має її за власну і 

захищає на свідомому рівні. Вдало задіяна НЛП-програма дає стійкий тривалий 

ефект, тому що людина вважає навіяні їй думки власними. НЛП легко впливає 

на підсвідомість, бо розмовляє її мовою. 

Отже, НЛП буде ефективним лише тоді, коли фахівець з НЛП зумів добре 

підстроїтись до людей, підібрати ті образи й слова, які викличуть потрібні 

реакції. 
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ПСИХОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОГО КЕРІВНИКА 

Теоретико-методологічний аналіз наукових положень щодо управлінської 

діяльності (В. Воронкової, М. Вудкока, Р. Кричевського та ін.); положення про 

загальну готовність до професійної діяльності(О. Т. Конюхової та ін.); 

психологічної готовності керівника до управління(М. І. Дьяченка, Л. А. 

Кандибовича, Л. М. Карамушки та ін.) свідчить, що:  

1. Поняття «психологічна готовність до управління» визначається як 

комплекс взаємопов‘язаних та взаємозумовлених психологічних якостей, які 

забезпечують успішність управління, можливість прийняття керівником 

нестандартних, оригінальних управлінських рішень. Психологічна готовність 

керівника до управління трудовим колективом передбачає врахування усіх 

психологічних особливостей управлінської діяльності як такої. Сюди належать 

багато видів діяльності на різних рівнях управлінської ієрархії; насиченість 

великою кількістю короткотривалих дій; творчий характер діяльності; швидкий 

темп переключення від одних дій до інших; необхідність інколи поєднувати у 

часі двох або й більше дій; систематичне переривання вже розпочатих  справ 

іншими; яскраво виражена  прогностична природа виконуваних управлінських 

завдань та багато іншого[1; 3; 6; 8; 11].  

2. Ефективність управління трудовим колективом, повна реалізація 

поставлених цілей багато в чому залежать від вибору варіантів побудови самої 

системи управління трудовим колективом організації, розуміння механізму 

його функціонування, вибору найоптимальніших технологій і методів роботи з 

людьми [4; 7; 11; 12].  

3. Фактори психологічної готовності керівника до управління трудовим 

колективом становлять структуру якостей та характеристик успішного 

керівника, професіоналізм діяльності якого забезпечує ефективне 

функціонування як організації в цілому, так  і кожного працівника. Тому можна 



зазначити, що сьогодні існує велика необхідність підготовки професійного 

управлінського персоналу [2–6; 8; 11]. 

У проведенні емпіричного дослідження за зазначеним питанням взяли 

участь 53 керівники різного віку, з яких20 чоловіків та 33 жінки, котрі 

працюють у різних сферах діяльності. Серед них: керівники, які працюють в 

галузі освіти; керівники державної організації (сюди належать керівники різних 

рівнів); керівники виробничої сфери (приватного підприємства, комерційної 

організації), а також керівники тимчасово створеного відділу чи команди для 

досягнення визначеної мети. У дослідженні застосовано розширений 

діагностичний інструментарій, що було спричинено необхідністю врахування 

максимальної кількості характеристик, які можуть впливати на ефективність 

діяльності керівника, а саме: «Методика діагностики соціально-психологічної 

адаптації К. Роджерса і Р. Даймонда», вивчення кар‘єрних орієнтацій «Якоря 

кар‘єри» (Е. Шейн, адаптація В. О.  Чикер й В. Е. Винокурової) [1; 4], 

«Методика діагностики особистості на мотивацію до успіху» Т. Елерса, 

«Методика діагностики міри готовності до ризику» Шуберта, «Аналіз своїх 

обмежень (Ви самі)» (К. Вудкок, Д. Френсіс) [10; 12], діагностика 

комунікативних та організаторських здібностей, методика вивчення мотивації 

професійної діяльності(К. Земфір в модифікації А. Реан), тест на загальні 

здібності до підприємництва [3; 6; 11]. Окрім цього, застосоване опитування 

співробітників досліджуваних, що виражали свою думку про ефективність 

діяльності кожного з учасників вибірки. Подальше опрацювання результатів 

дослідження шляхом їх обробки факторним аналізом встановило наявність10 

факторів. Аналіз отриманих результатів свідчить про те, що чинниками є типи 

керівників на основі аналізу їх психологічної готовності. Характеристика типів 

психологічної готовності керівника до управління трудовим колективом 

факторів демонструє нам типи керівників, що з життєвого досвіду нам відомі. 

Фактично вони описують більшість типів сучасних керівників нашого 

суспільства. І тільки два із вказаних типів мають в результаті позитивну 

ефективність, з яких .лише №1 має високу ефективність (0,57). Інший має 



ефективність, але незначну (0,23). Решта має суттєві недоліки щодо 

ефективності управління.  

Найбільш ефективним є фактор №1, який отримав назву «Ідеальний». 

Тому вважаємо, що саме такі особистісні якості відображають найкращий 

рівень психологічної готовності керівника до управління й змістове наповнення 

цього фактора показує напрям формування саме ефективного керівника.  Отже, 

цей фактор охоплює: адаптацію, позитивне самосприйняття та прийняття 

інших, емоційний комфорт, інтернальність, низький рівень відходу від 

проблем; орієнтацію на менеджмент, автономність, виклик, служіння, 

інтеграцію стилів життя; чіткі цінності та особисті цілі; навички вирішення 

проблем; творчий підхід; вміння управляти собою та групою; розуміти 

особливості управлінської діяльності; комунікативні та організаторські 

здібності; мотивацію досягнення успіху; готовність до ризику, 

цілеспрямованість. Вказані якості відображені у порядку рівня значимості у 

виділеному факторі. Тому, якості, що вказані першими, є більш значимими для 

того, щоб керівник виявився ефективним.  

Аналіз змістового наповнення виділеного фактора вказує на те, що такий 

керівник прагне працювати у сфері управління, реалізувати свій потенціал. Він 

вміє працювати з людьми, розуміє потреби, бажання та страхи своїх 

працівників, вміє встановлювати та підтримувати контакти, спрямовуючи їх у 

потрібне русло. Він може організовувати їх роботу, регулювати, планувати, 

контролювати процеси роботи. Крім цього, у нього простежуються навички 

вирішення проблем та подолання труднощів, що спрямовує людину на 

досягнення успіху, мобілізуючи усі сили для цього. Керівник ставить перед 

собою чіткі цілі та цілеспрямовано їх досягає, любить свою роботу. Уміє 

аналізувати прийняті рішення, брати на себе відповідальність за результати, що, 

відповідно, спостерігається у вимогливості до себе. Також схильний виявляти 

творчість у своїй діяльності, приймати нестандартні рішення, створювати нові 

технології та прийоми роботи. Він готовий працювати у мінливих умовах, 

оперативно реагувати у разі зміни потреб клієнтів. Така характеристика 

простежується частіше у керівників старшого  віку,  які мають досвід 



управлінської діяльності, але це не є визначальним критерієм (0,3). Цей тип 

психологічної готовності керівника можна назвати «Ідеальним». Тому, перелік 

вказаних особистісних якостей відображає психологічну складову моделі 

ефективного керівника.  
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СПРИЙНЯТТЯ ЧАСУ ЯК ПСИХІЧНИЙ ПАРАМЕТР ОСОБИСТОСТІ 

РЯТУВАЛЬНИКА 
 

У даній статті розглядається проблема особливостей сприйняття та оцінки часу 

людиною, та тема ролі здібності до регуляції часу у екстремальних умовах. 

Ключові слова: психологічний час, сприйняття часу, оцінка часу, орієнтація в часі, 

психологічна часова перспектива, надзвичайні ситуації, екстремальні умови. 

 

Актуальність дослідження феномену психологічного часу в професійній 

діяльності рятувальника полягає в тому, що люди професій екстремального 

профілю фактично щоденно працюють в умовах часового стресу, оскільки їхня 

діяльність передбачає перебування в умовах ризику, під впливом 

несприятливих факторів значної інтенсивності. В екстремальних ситуаціях 

перед людиною постає вимога зосередити максимум напруги, зусиль у даний 

момент, зберігати психічні резерви до кінця здійснення діяльності, 

встановлювати психологічно та об‘єктивно доцільний ритм. 

У формуванні відношення людини до феномену часу приймають участь її 

індивідуальні особливості, а також, особливості соціуму, культури, історичного 

часу [2, с.128]. 

Здібність до орієнтації в часі передбачає визначення місця даної фази змін 

у загальному циклі життєвих подій. Людина застосовує дві системи орієнтирів, 

що дозволяють їй визначати фази добового циклу. Найбільш важливою 

являється система орієнтирів, що обумовлена зміною дня і ночі. Іншу систему 

орієнтирів складають ознаки, що створені ритмами організму, і які 

відповідають ритмам активності і виникнення потреб. Система внутрішніх та 

зовнішніх індикаторів дозволяє орієнтуватися в актуальному моменті [6:129-

130]. У цьому відношенні доцільно говорити про часову перспективу, тобто 

актуальні уявлення суб‘єкта про своє майбутнє та минуле. В ході психічного 

розвитку особистості відбувається ускладнення когнітивної структури 

життєвого світу, у тому числі, й розширення часової перспективи [4, с.89]. 



Що стосується здатності до орієнтації в часі, то у людини це складний 

психофізіологічний процес сприйняття часу. Сприйняття часу – це 

відображення об'єктивної тривалості, швидкості та послідовності явищ 

реальності. Суб‘єктивне сприйняття тривалих періодів часу у значній мірі 

визначається характером переживань, якими вони були заповнені, та емоційним 

станом суб‘єкта [4, с.84]. 

Специфіка сприйняття та оцінки людиною часу впливає на особливості 

її поведінки в екстремальних ситуаціях: жорсткий дефіцит часу – це одна з 

особливостей стресових факторів у працівників пожежно-рятувальної служби 

[3: 36-37]. Особистість, яка здатна працювати в умовах часового стресу, 

нівелювати або підсилювати його дію, володіє можливістю вловити та 

виокремити часові «піки», оперативно використати усі часові параметри, 

визначити межі як допустимих запізнень, так і допустимих випереджень. 

Тривалість, що сприймається суб‘єктом, визначається організацією 

послідовності стимулів. Тривалість, яку переживає людина – це завжди 

тривалість тих змін, що сприймаються нею. У цьому зв‘язку П. Фресс відзначає 

вплив трьох взаємозалежних факторів: характер ситуації, мотивація та 

біологічний стан [6, с.109]. 

У сприйнятті часу правомірно розрізняти: безпосереднє відчуття 

тривалості, яке становить його чуттєву основу та обумовлене в основному 

вісцеральною чутливістю; та власне сприйняття часу, що розвивається на цій 

чуттєвій органічній основі, і у якому розрізняють сприйняття часової 

тривалості і сприйняття послідовності часу [5: 249-250]. 

Сприйняття часу опосередковане інтелектуальними компонентами, що 

включаються в нього. Опосередковані елементи включаються у встановлення 

та послідовність явищ і їх тривалість. 

Проблема послідовності набуває змісту на межі переходу від одночасності 

до послідовності. До психологічних факторів сприйняття послідовності 

належать: установка суб‘єкта, природна впорядкованість (виявляється у якісній 

ідентичності подразників), привнесена впорядкованість (коли порядок 

послідовності не заданий самою організацією стимулів, перцептивні дані 



втрачають свою стійкість і виникає необхідність задіяти певні когнітивні 

конструкції: використання орієнтирів, і врахування порядку слідування та 

інтервалів між подіями) [6: 92-93]. 

Характерною особливістю часу являється його незворотність. 

Встановлення об‘єктивного порядку або однозначної незворотної послідовності 

подій у часі передбачає розкриття причинної залежності між ними. 

Сприймання часу обумовлене також і тим змістом, який його заповнює і 

розчленовує: час – невіддільний від реальних у часі процесів. Чим більше 

заповненим і, отже, розчленованим на маленькі інтервали є відрізок часу, тим 

тривалішим він здається – закон заповненого часового відрізка. Цей закон 

визначає закономірність відхилення психологічного часу спогадів минулого від 

об'єктивного часу [5, с. 250]. 

Закон емоційно детермінованої оцінки часу позначається на тому, що час, 

заповнений подіями з позитивним емоційним знаком, скорочується в 

переживанні, а заповнений подіями з негативним емоційним знаком – 

подовжується. Тобто, пережита тривалість відхиляється від об'єктивного часу в 

бік, зворотний домінуючої у суб'єкта спрямованості [5, с. 251]. 

За даними науковців, особистість правомірно розглядати як суб‘єкта часу 

власного життя та його організатора. Особливість суб'єкта часу проявляється в 

такому «перерозподілі» часу, при якому людина здійснює вибір адекватного 

(зовнішнім і внутрішнім запитам) способу діяльності (у спілкуванні, в способі 

життя). Тільки виступаючи в якості реального суб'єкта організації часу свого 

життя, людина отримує можливість своєчасно і адекватно суспільним 

завданням включатися в їх рішення [1: 128-129]. 

Передумовою та необхідною обставиною адекватного (вимогам 

соціального та особистісного часу) розподілу часу виступає своєчасність.  

Своєчасність – це найважливіша з якостей особистості як суб'єкта життя, 

усвідомлена або неусвідомлена підстава регуляції часу життя. Ця якість носить 

індивідуально-типологічний характер [1, с.132]. 

В контексті екстремально-професійної підготовки особового складу 

підрозділів до дій у надзвичайних ситуаціях дуже важливим постає розвиток  



індивідуальної здатності до регуляції часу, яку  можна розглядати як здатність 

до планування, до визначення послідовності операцій у часі. Здатність 

зосереджувати максимум напруги, зусиль в даний момент, зберігати психічні 

резерви до кінця здійснення діяльності, встановлювати психологічно й 

об'єктивно доцільну ритміку, формується і виховується в особистості як 

здатність до регуляції часу. Особистість, здатна працювати в умовах часового 

стресу, знімати чи посилювати його дію, може вловлювати і виділяти часові 

«піки», оперативно використовувати всі часові параметри, визначати межі як 

допустимих запізнень, так і допустимих випереджень. 

При аналізі здатності до регуляції часу необхідно враховувати всі рівні цієї 

регуляції – від простого напруження всіх фізичних сил, нервово-психічних 

зусиль, включаючи доцільний розподіл пам'яті, уваги, мислення, волі, до 

організації діяльності в її часовій послідовності, швидкості. При цьому кожен 

рівень регуляції часу виступає засобом вирішення завдання регуляції часу на 

наступному рівні. Наприклад, психічна регуляція виступає засобом вирішення 

завдання регуляції діяльності. У свою чергу, регуляція діяльності є умовою 

перетворення особистості в суб'єкта діяльності [1, с.133]. 

Оптимальна форма прояву здатності до регуляції часу – це організація 

життя як єдиного цілого, самостійне визначення життєвих періодів, фаз, занять, 

їх послідовності і смислової ієрархії. Вищий рівень розвитку цієї здатності 

означає, що вся динаміка життя починає залежати від її суб'єкта, темпів і 

характеру його розвитку. Продуктивне використання часу, орієнтація в часі, 

здатність по-своєму розподілити час в умовах, коли час настання подій не 

являється чітко визначеним, коли відсутня строга детермінація часу, – це 

особливі особистісні часові здібності, які і забезпечують своєчасність, 

продуктивність, оптимальність її громадського та особистого життя. Суттєво 

зростають вимоги щодо притаманності таких психологічних параметрів 

особистості фахівця, який в екстремальних умовах повинен приймати 

управлінські рішення та організовувати ліквідацію наслідків надзвичайних 

ситуацій. 



Розвиток особистості являє собою потенційний час, яким особистість не 

може керувати безпосередньо. Але активність перетворює цей потенційний час 

в реальний, збільшуючи часові можливості особистості. Активність 

інтенсифікує життєві та особистісні процеси, сприяє більш повному 

самовираженню, і тим самим збільшує цінність реального часу життя. 

Для фахівців рятувальних служб, одночасно із сформованістю ґрунтовних 

етичних основ своєї поведінки в екстремальних ситуаціях, здатність до 

адекватної оцінки та регуляції часу є життєво необхідною. Таким чином, 

компетентність в часі суттєво впливає на оптимальне використання особистих 

можливостей як для досягнення самореалізації, так і для успіху безпеки за будь-

яких умов дійсності.  
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ПРАВОВИЙ СТАН МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ТЕОРЕТИЧНІ 

АСПЕКТИ ТА ЇХ ПРАКТИЧНЕ ВТІЛЕННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 

Фундаментальні принципи самоврядності та самостійності 

територіальних громад, закладені Європейською хартією місцевого 

самоврядування, – це принципи правової, організаційної та фінансової 



автономії органів місцевого самоврядування. Правова автономія означає, що 

органи місцевого самоврядування повинні мати власні, тільки їм притаманні 

повноваження. Відповідно до цього принципу органи місцевого 

самоврядування мають бути вільними щодо визначення своєї власної 

структури, ефективно виконувати свої функції під власну відповідальність. 

Фінансова автономія означає, що зазначені органи мають право збирати та 

розподіляти їх власні фінансові ресурси самостійно. Цих ресурсів має бути 

достатньо для того, щоб якісно здійснювати свої функції та повноваження. В 

Україні право самостійності громад гарантується Конституцією, визначається 

та закріплюється у ст. 140 [1]. Але в умовах хронічної обмеженості ресурсів в 

Україні досі існує невідповідність між спроможністю базового рівня місцевого 

самоврядування та покладеними на нього повноваженнями гарантованих 

державою.  

Причина такого стану пояснюється тим, що політико-правовий механізм 

забезпечення самостійності територіальних громад в Україні поки що 

перебуває у стадії становлення та характеризується законодавчою 

неврегульованістю, відсутністю чітких критеріїв визначення правового статусу 

адміністративно-територіальних одиниць, недостатністю ресурсної бази 

наявних самоврядних територіальних громад, передусім сільських, 

недосконалістю територіального розподілу функцій центральної, регіональної 

та місцевої влади. 

Проголошені Конституцією України принципи на практиці майже не 

реалізується. На сьогодні в Законі України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», інших нормативно-правових актах, що стосуються діяльності органів 

місцевого самоврядування, не визначено шляхів досягнення та реальних 

механізмів забезпечення самостійності територіальних громад. Так, зокрема, 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» встановлює основні 

засади діяльності органів місцевого самоврядування, але водночас не визначає 

шляхів досягнення та забезпечення реальної самостійності територіальних 

громад . Ст. 4 зазначеного закону визначає основні принципи місцевого 

самоврядування, серед яких правова, організаційна та матеріально-фінансова 



самостійність. Разом з цим Закон не встановлює конкретних форм 

самостійності, механізмів та інструментів їх здійснення й забезпечення [2]. 

Отже, самоврядування мають здійснювати територіальні органи влади, а 

значить – громадяни, безпосередньо чи за посередництва міських, селищних і 

сільських рад та їх виконавчих органів, а також через районні чи обласні ради, 

що виражають спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ чи міст. Це 

має наслідком досить складну юридичну та адміністративну ситуацію стосовно 

як змісту й обсягу самоврядування, так і органів, що виконують рішення, при 

чому останні розрізняються за місцем відповідного органу влади у 

вертикальній адміністративній структурі держави. Що стосується змісту, то 

українське законодавство, на перший погляд, більш обмежувальне, ніж стаття 3 

п. 1 Хартії, оскільки воно обмежує самостійне прийняття рішень та управління 

«питаннями місцевого значення», тоді як Хартія згадує про «суттєву частку 

суспільних справ» [3].  

Крім того, основні принципи, визначені у ст. 4 Закону про місцеве 

самоврядування, включають «поєднання місцевих і державних інтересів». 

Також слід зауважити, що ст. 24 Закону про місцеве самоврядування 

передбачає, що «Правовий статус місцевого самоврядування в Україні 

визначається Конституцією України, цим та іншими законами, які не повинні 

суперечити положенням цього закону». Асоціації закликають до більшого 

узгодження українського законодавства з Хартією для реалізації принципу 

постійної участі місцевих органів влади у місцевих справах. Більшість 

експертів переконана, що законодавство частково відповідає Хартії в цьому 

питанні, і запрошують Уряд підсилити субсидіарність, зокрема, наддавши 

повноваження загальної компетенції місцевим органам влади «при здійсненні 

самоврядування». Тут ми можемо бачити певну плутанину між рівнями 

повноважень і напрямком дій на місцях у напрямі національних інтересів. 

Українська влада зобов`язалась підтримувати розвиток громадянського 

суспільства в Україні для адаптації українського законодавства до 

європейських стандартів [4], але, на жаль, законотворчі зобов‘язання і 

рекомендації на практиці не застосовуються. 



Згідно українського законодавства, основні повноваження та обов‘язки 

місцевого рівня врядування визначені в Розділі II Закону про місцеве 

самоврядування в Україні 1997 р. (Організаційно-правова основа). Система 

розподілу повноважень досить складна. Вона розрізняє різні органи влади 

(рада, виконавчий орган, мер) та власні й делеговані повноваження. Стаття 26 

перелічує 50 різних «повноважень рад». Ст. 27(Розділ 2) надає виконавчим 

органам міст вісім повноважень, що стосуються економічного та культурного 

розвитку, планування та звітності. Ст. 42 перелічує принаймні 20 різних 

повноважень мерів. Хоча Закон надає місцевим органам влади вражаючий 

перелік повноважень, ряд законів надають державним органам повноваження, 

які до того повністю чи частково були прерогативою місцевих органів влади. 

Такі нововведення звужують сферу компетенції місцевого самоврядування, 

обмежуючи відповідальність місцевих органів влади. З останнього питання 

відповідний комітет Верховної Ради, як здається, прагне дотримуватися 

нинішнього розподілу повноважень. Такі зміни можуть спричинити 

недотримання положень Ст. 4 (3) Хартії, де йдеться, що громадські функції 

здійснюються переважно органом, найближчим до громадянина. На думку 

автора кращий розподіл повноважень на користь місцевих органів влади 

зобов`язані сприяти дотриманню положень Ст. 4 (3) Хартії. Так можна 

констатувати, що розбіжність між правовим станом місцевого самоврядування 

в Україні та дійсністю. Основні чинники, які обмежують зміст і межі місцевого 

самоврядування: тенденція до централізації повноважень національних 

відомств; відсутність стабільної економічної бази на місцевому рівні; слабкість 

фінансового устрою місцевих і регіональних органів влад; відсутність чіткого 

розподілу повноважень і адміністративної діяльності між установами 

центрального уряду і місцевими та регіональними органами влади, що може 

спричинити перетин або дублювання при здійснення повноважень.  

Отже, перелік чинників, які обмежують повне й комплексне здійснення 

місцевого самоврядування місцевими органами влади, може бути продовженим 

(на превеликий жаль). Через брак повноважень та економічних і фінансових 

ресурсів більшість місцевих органів влади вже не мають «спроможностей», про 



які згадує ст. 3 Хартії. Крім того, активізація діяльності відповідних міністерств 

роками сприяла спеціалізації та підвищенню адміністративної ролі установ 

центрального уряду на місцевому й регіональному рівні. Це спричинило 

високий рівень втручання центрального уряду у сферу діяльності місцевих 

органів влади. Ці тенденції суперечать ст. 20 і 71 (2) Закону про місцеве 

самоврядування в Україні, згідно яких «Державний контроль ...неповинен 

призводити до втручання ...у здійснення органами місцевого самоврядування 

наданих їм власних повноважень». Хоча задум цього обмеження і стосується 

конкретного питання нагляду, воно може застосоване ширше, щоб стримати 

намагання центрального уряду вплинути на розподіл і здійснення повноважень 

на шкоду місцевим органам влади і їхньому праву на самоврядування. Як 

наслідок, місцеве самоврядування руйнується,а сфера його дії обмежується. 

Довіра місцевого населення, згідно ст. 2 (1) Закону про місцеве самоврядування 

в Україні, має основоположне значення для будь-якого місцевого чи 

регіонального органу влади, а значить, і для права на самоврядування. Віра 

населення у здатність місцевих і регіональних установ ефективно керувати 

суттєвою часткою суспільних справ в Україні ослабла. Отже, на думку автора, 

місцеве самоврядування в Україні потребує і в законодавчій сфері, і в 

політичній практиці, всебічної реформи для забезпечення достатнього рівня 

дотримання положень Хартії. 
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«МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМ» ЯК МЕХАНІЗМ ПОЛІТИЧНОГО ВПЛИВУ 

НА СУСПІЛЬСТВО 

 

 «Мультикультуралізм», як дієвий механізм політичного впливу на 

суспільство, і «мультикультурність», як факт феноменальної характеристики 

сучасного суспільства, отримали безліч авторських та національно-

орієнтованих характеристик, що актуалізувало соціально-політичний діалог з 

приводу формування теоретичних основ та змістовних характеристик даного 

концепту. Мультикультуралізм – багатозначне поняття, яке пов‘язано із 

культурним плюралізмом в багатоскладових суспільствах, з міграційними 

процесами, міграційною та національною політикою, виникненням 

конфліктних ситуацій між меншинами, практикою толерантної поведінки тощо. 

Ідея «полікультурності» була артикульована в першій чверті XX ст., 

прийшовши на заміну ідеям «вестернізації», «американизації», 

«англоконформізму», «плавильному тиглю» та ін. Всі концепції мали за мету 

створення єдиної національної ідеї, яка здатна створити солідарне, 

компліментарне суспільство. Модель «плавильного тиглю» спиралася на теорії 

«амальгамації», «міксації», тобто злиття представників різних культур. 

Оформлення ідеї «плавильного тиглю» відбулось в працях історика Ф. Тернера, 

який відкидав тези англосаксонської школі про перенесену в Новий Світ 

європейську цивілізацію [Див. : 1]. 

Наприкінці XIX ст. «плавильний тигель» став розглядатися як локальний 

процес, який притаманний лише міському середовищу. До 80 % іммігрантів 

селилися в містах, де склалися сприятливі умови для асиміляції. В публічній 

діяльності вони були уподібнювалися американським організаціям, але 

розселення етнічними кварталами стимулювали і соціокультурне згуртування, 

діяльність етнічних організацій. Ефективність дії «міського плавильного 



тиглю» посилювали імміграційна політика США та імміграційне 

законодавство. 

Теорія «міського плавильного тиглю» розвивалася у роботах Роберта 

Парка – соціолога, теоретика расових відносин. Він розглядав проблему 

глобальної асиміляції, що зачіпає як європейські, так і азіатські раси, 

підкреслюючи, що кожне суспільство, нація і цивілізація – це киплячий котел, 

де відбувається злиття рас, в результаті чого виникають нові раси і культури. 

Для Р. Парка асиміляція – це процес, в якому асимілювався не тільки 

прибулець, адаптуючись до нових умов, але і приймаюче суспільство [2, с. 169].
 
 

Для модерних держав початку ХХ ст. асиміляціонізм здавався найбільш 

прийнятним шляхом вирішення проблем меншин. Представники чиказької 

школи М. Гордон, А. Роуз, Г. Олпорт, Р. Вільямс, О. Клайнберг розробили 

теорію «ліберального асиміляціонізма», згідно до якої, раси і нації 

дисфункціональні в індустріальних суспільствах і поступово зникають під 

впливом урбанізації, індустріалізації, модернізації. 

З 20-х рр. ХХ ст. думка про успішний розвиток нації за формулою 

«плавильного тиглю» була доповнена формулою соціологів Р. Кеннеді 

У. Херберга, про «потрійний плавильний тигель», в якому міксація 

відбувається в колі впливових конфесій [3, с. 331-339]. 

Криза державного механізму врегулювання міжетнічних відносин 

вимагала нових підходів та теоретичного обґрунтування. В 40-60-і роки ХХ ст. 

теорії маргіналізації та асиміляції стали розглядатися як конфлікт культур. 

Ідеологічним протестом проти цих теорії стала «теорія культурного 

плюралізму», за якою необхідно збереження самобутності, включаючи мову, 

освіту, культурну спадщину і традиції. 

Послідовники нового погляду пропонували модель «нації націй». 

Г. Каллен назвав цю модель «культурним плюралізмом», а Р. Боурне – 

«транснаціональною Америкою». 

У Г. Каллена поняття «національна ідентичність» обґрунтовувалося не з 

позиції «універсальності», а з позиції «множинності». Відстоюючи модель 

співіснування культур, Г. Каллен ігнорував рівності між расами. Критики 



Г. Каллена вважали, що йому не вдалося надати ідеї плюральності рис 

політичної програми, або створити механізм реалізації групами власних 

прагнень. Теорія «культурного плюралізму» демонструвала, що культури не 

«плавляться», а вступають в крос-культурний діалог, зберігаючи особливості. 

Друга Світова війна стала поворотною подією в осмисленні цих питань. 

Теорія «культурного плюралізму» отримала друге народження в працях 

Н. Глейзера і Д. Мойніхена, Д. Белла і О. Гріллі, Г. Ісаакса і М. Хансена, 

М. Паренті, М. Новака, де «культурний плюралізм» розглядався як «етнічний», 

а автори зазначали вплив етнічних груп на соціальне, економічне, культурне 

життя суспільства, етнічні ідентифікації стали затуляти інші – клас, рід 

зайнятості. Важливим було визнання неефективності уніфікованої культурної 

системи в якості національного проекту в багатокультурних суспільствах.  

Розпад світової колоніальної системи в другій половині ХХ ст., 

посилення міграційних потоків в системі «центр – периферійний» відносин, 

поставили під загрозу ідею національної держави, яка втрачала опору в обличчі 

єдиної національної культури. В цьому розумінні мультикультуралізм, як 

система уявлень, яка була орієнтована на розвиток та збереження культурних 

розбіжностей в країні, став викликом для культурної гегемонії національної 

держави, виводячи з гри буржуазні принципи політичного лібералізму. 

Мультикультуралізм виступив як соціокультурна парадигма глобалізації – 

ідеології, сформованої після II Світової війни, як реакції на європейський 

нацизм і фашизм. 
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СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ КРИЗИ ТА ЇХ МОЖЛИВІ НАСЛІДКИ У 

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ СУСПІЛЬСТВА 

 

Реальність соціально-політичних криз у життєдіяльності суспільства 

обумовлює нагальну потребу в подальшій науково-теоретичній розробці 

методів їх подолання, покликаних надати практичну допомогу політикам в 

пошуку ефективних засобів попередження, дозволу і мінімізації наслідків 

кризових явищ. Це забезпечує актуальність звернення до аналізу кризових явищ 

в їх співвідношенні з теорії катастроф. 

У ХХ ст. загальне наукове знання все більш виразно переорієнтується з 

вивчення еволюційно-функціональних процесів на вивчення процесів кризових. 

Успіх синергетики, як вчення про конструктивну роль хаосу у формуванні 

стійких порядків, у тому числі і соціально-політичних, є свідченням зазначеної 

тенденції. Головною причиною цієї переорієнтації є загострення кризовості 

нашої епохи і, насамперед, кризи європейської цивілізації, яку сьогодні 

називають світовою. У цьому контексті міркування про кризи та катастрофи 

навряд чи можуть зберегти абстрактно-академічний характер. 

Так, крім послідовно історичного і послідовно традиційного способу 

розвитку, можливий і третій, який умовно можна було б назвати 

катастрофічним. Таке суспільство знаходиться в умовах постійної 

надзвичайності. На цьому шляху будь-які кризи, та й взагалі будь-які зміни є 

виключно небезпечними, бо ведуть не до утвердження нової якості і не до 

поліпшення ситуації шляхом відновлення, а загрожують привести до 

катастрофи. Таке суспільство як би приречене постійно перебувати в стані 

невизначенності, виживаючи, з одного боку, за рахунок жертв і героїчних 

зусиль, з іншого боку, – за рахунок компенсаторних, ілюзорно-піднесених 

уявлень про себе самого. Тут посилання на загальні закони чи здоровий глузд є 

абсолютно недоречними. 

Поняття ж «соціально-політичної катастрофи» передбачає насамперед 

саме руйнування даної соціально-політичної структури і за умови зовнішніх, не 



обумовлених іманентними соціальній структурі причинами. Cпецифікою 

України є паразитарна антисистема деспотичної держави з 

протогромадянським суспільством, яка вона породжує циклічний рух від кризи 

до деспотизму і від нього назад до кризи: громадянське суспільство не здатне 

повністю розвинутися і панувати, а деспотія не може закріпитися більш, ніж на 

покоління, і здатна лише, зруйнувавши результати попереднього розвитку, 

повернути рух до вихідного пункту. Що стосується вихідного пункту та умов 

початку цього руху, то, безперечно, кризи притаманні українському 

суспільству, питання лише в тому, чи завжди власне суспільство притаманне 

українській цивілізації, і чи притаманні кризи суспільству або переважно 

державі.  

На думку Ж. Дельоза, кризисність є необхідною умовою провадження ідеї 

в супісльство. Метафора вічного повернення і є метафорою катастрофи. Криза і 

катастрофа стають невід'ємною частиною творчих процесів свідомості. Схема 

символічного відсилання замість закінченої структуризації – такий 

репрезентативний рівень свідомості кризи і катастрофи як можливої 

«реалізації» кризи. Внутрішній досвід свідомості потребує кризи не менше, ніж 

стан самототожності. Мабуть, сам факт вербалізації вже вказує на можливість 

практичного застосування кризових складових [1, c. 97]. 

Вихід внутрішньо стримуваних напруженостей за індивідуальну межу 

терпимості тягне за собою необхідність включення до активної фази розвитку 

взаємин з іншими особистостями заради спільного пошуку можливостей з 

вирішення соціальних проблем. Іншими словами, вступаючи в діалоговий 

режим спілкування, людина отримує можливість до розв'язання не тільки 

власних проблем, але впливає на просторово-часові характеристики вирішення 

сукупних суспільних проблем. 

У соціальному плані накопичення індивідуальних напруженостей в 

сукупності призводить до соціальної напруги, яка є не лише кількістю 

індивідуальних домагань, а преставляє якісну характеристику реальної 

соціальної ситуації, яка знов-таки має власну соціальну межу терпимості. Цей 

захід може бути охарактеризований як соціально-закономірна напруженість, 



яка дозволяє визначати, усувати, прогнозувати больові точки в розвитку 

суспільства, вживати адекватних заходів з попередження або ж з подолання 

небажаних колізій. 

Вихід соціуму за межі соціальних заходів терпимості веде до ситуації, 

коли управління соціальним організмом стає важко прогнозованим. 

Саморегулюючі можливості соціуму виснажуються, підвищується ризик 

прийнятих рішень, прогноз громадських реакцій стає проблематичним. Такі 

ситуації вже не можна трактувати як такі, що мають позитивний для соціуму 

люфт ситуативних прогнозованих змін. Тут ми маємо справу з виникненням 

проблем, які вирішуються через кризу в ситуації різкого підвищення рівня 

інстинкту самозбереження суспільства [2, c. 89 ]. 

Соціально-політична напруженість має в своєму розвитку прямий зв'язок 

з рівнем соціально-політичної та економічної обстановки в кожному окремому 

регіоні. У розвитку проявів соціально-політичної напруженості на 

регіональному рівні є загальні, характерні для всіх регіонів, й особливі 

тенденції, обумовлені політикою, яка реалізується на місцях.  

Таким чином, можна вважати, що абсолютно тотожних криз немає. Кризи 

є загальними, вони притаманні будь-якій системі в живій і неживій природі, в 

суспільстві, бо без циклів немає розвитку, а без розвитку система є мертвою. 

Своєчасна діагностика криз і розробка засобів з виходу з кризи –- завдання 

відповідних державних і регіональних управлінських структур через те, що без 

ефективної державної політики неможливий сталий розвиток як в економіці, 

так і в соціально-політичній сфері  
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ПОЛІТИЧНА РЕКЛАМА В УМОВАХ РЕГІОНАЛЬНОЇ 

ГЕТЕРОГЕННОСТІ 

 

Проблема дослідження політичної реклами як маркетингової технології 

формування іміджу політичних акторів посідає одне із провідних місць у 

всьому комплексі політичного знання та є безпосередньо пов‘язаною із 

характером і якістю політичних еліт, політичної влади, конкретним способом її 

легітимації та здійснення в українському суспільстві. 

Однією із головних характеристик сучасного українського суспільства 

виступає регіональна гетерогенність, яку необхідно враховувати при 

проведенні іміджевої кампанії на загальнонаціональному рівні. Регіони 

відрізняються рівнем соціально-економічного розвитку, економічним 

потенціалом, рівнем безробіття, провідними галузями виробництва, рівнем 

електоральної активності населення, діапазоном політичного вибору, 

специфічними проблемами, які потребують нагального вирішення. 

У той же час при проведенні рекламної кампанії з формування іміджу 

політичного актора необхідно враховувати найбільш важливий фактор, який 

впливає на сприйняття іміджу політика – регіональний. Кожний регіон країни 

має свої внутрішні потреби, проблеми й ресурсні можливості, і своє особливе 

(об‘єктивне й суб‘єктивне) відношення до загальних проблем держави, бачення 

політичного майбутнього країни та уявлення про лідера, який має її очолити.  

Розглядаючи політичну рекламу на регіональному рівні політичної 

діяльності, слід відзначити найважливіші характеристики політичних акторів 

цього рівня. По-перше, це суб‘єктна діяльність на регіональному рівні з 

виконання певної політичної ролі. По-друге, якщо мова йде про посадовців, то 

це формально-посадовий статус, пов‘язаний із владою. Таким чином, суб‘єктом 

політичної діяльності на регіональному рівні може бути особа, яка, окрім того, 

що має формально-посадовий статус, підтримується населенням і здатна 



впливати на політичну свідомість і політичну поведінку людей певної 

території.  

Якщо розглядати процес формування політичного іміджу у контексті 

виборчих кампаній та вибору громадянина, то можна виокремити три аспекти: 

портретний (базується на таких якостях, як чесність, освіченість, людяність, 

обов‘язковість, розум, енергійність, здатність вести за собою, принциповість, 

відкритість), професійний (компетентність, діловитість, працездатність) і 

соціальний (турбота про людей).  

На думку російського автора О. Кальченка, в оцінці суті політичної 

реклами можна виділити два протилежні підходи, кожен з яких вже довів своє 

право на існування, але разом з тим має як позитивні, так і негативні сторони. 

Так, представники першого підходу стверджують, що політична реклама – це те 

ж саме, що звичайна комерційна реклама, з тією лише різницею, що 

рекламодавець має справу з «живим товаром». Основний принцип цього 

підходу можна сформулювати наступним чином: якщо можна продати костюм, 

то можна продати і політика, одягненого в цей костюм. Основоположник цього 

підходу, один з творців політичної реклами в США Р. Рівз, порівнюючи 

виборця, що вагається між двома кандидатами, з покупцем зубної пасти в 

аптеці, стверджував, що буде обраний той кандидат і той сорт, який найкраще 

закарбувався в його пам'яті. Такий підхід припускає наявність у суспільстві 

масового споживача, що відноситься до політики як до різновиду магазину. Він 

безпосередньо пов'язаний з рівнем політичної культури населення. 

Представники іншого підходу виходять з того, що політичні потреби не просто 

докорінно відрізняються від потреб споживчих (утилітарних, престижних та 

ін.), але найчастіше носять антиспоживацький характер» [1, с. 245].  

Варто погодитись із українською вченою В. Токовенко, що «у сфері 

політики прибутковість значною мірою вимірюється кількістю голосів 

виборців. Голоси виборців – це свого роду політична валюта… аналогом 

прибутковості можна вважати впливовість здобутої чи збереженої політичним 

лідером державної посади (чи посад у випадку політичної партії), а також 

кількість та силу союзників» [2, с. 283]. 



Розуміння іміджу як певного типу товару передбачає його створення та 

поширення за законами політичного ринку. У рекламній кампанії, що є 

частиною політичної кампанії, використовуються такі форми взаємодії 

кандидата із громадянами, як зустрічі, публічні заходи, виступи у мас-медіа, 

друковані матеріали та ін. 

Діяльність політичних лідерів регіонального рівня відбувається на тлі 

низької політичної активності населення, його слабкої поінформованості щодо 

дій саме лідерів регіонального масштабу, невисокої довіри до місцевої влади, 

занурення у вирішення особистих проблем та характеризується такими  

тенденціями, як переважання компромату, формування негативного іміджу 

опонента, використання незаконних засобів виборчої боротьби.  

Ефективна політична реклама на регіональному рівні залежить від того, 

наскільки точно вдалось визначити сподівання аудиторії (виборців), враховано 

специфіку емоційного стану різних електоральних груп, особливостей 

національного характеру, впливу параметру «довіра-недовіра» на рекламне 

повідомлення та засоби його розповсюдження. 

Література: 

1. Кальченко А. Г. О некоторых подходах к анализу электорального 

поведения: проблема рационализации выбора / А. Кальченко // Вызовы 

современности и философия: Материалы «Круглого стола», посвященного 

Дню философии ЮНЕСКО / Под общ. ред. И. И. Ивановой. – Бишкек, 2004. – 

С. 244-252. 

2. Токовенко В. Політичне лідерство, політична конкуренція і державне 

управління в Україні / В. Токовенко // Вісник УАДУ. – 2009. – № 3. – С. 280-

285. 

http://anthropology.ru/ru/texts/gathered/modphil02/index.html
http://anthropology.ru/ru/texts/gathered/modphil02/index.html
http://anthropology.ru/ru/we/ivanova_ii.html


М.О.Олейник, 

аспірантка,  

Державний заклад «Південноукраїнський  

національний педагогічний університет імені  

К. Д. Ушинського» (м. Одеса) 

 

РЕВЕРСИВНІ ПОЛІТИЧНІ ДІЇ УКРАЇНИ НА ШЛЯХУ 

ДЕМОКРАТИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ. 

 

На сучасному етапі складність та багатофакторність посткомуністичних 

перетворень потребують політологічного аналізу окремих чинників та 

складових демократизації. Такий аналіз представлено у роботах українських 

дослідників М. Михальченка (процес демократизації у контексті модернізації та 

європейської інтеграції), Ф. Рудича (роль політичного класу у процесах 

демократизації), Л. Кормич (паритетна демократія), В. Полохало (методологія 

аналізу посткомуністичного супсільства), Ю. Шайгородського (політичні еліти 

у демократичних перетвореннях), С. Наумкіної (демократія та управління), 

Є. Бистрицького (становлення громадянського суспільства), Ю. Якименко 

(демократизація електорального процесу), Ю. Шведи (становлення 

демократичної партійної системи), Д. Яковлева (медіатизація політики як 

загроза демократичним процесам) та ін.  

Сучасний стан політичної системи сформувався під впливом багатьох 

чинників, серед яких можна виділити наступні: повернення до Конституції 1996 

року, та пов‘язаний із цим перерозподіл державної влади – від парламентської 

до президентської форми правління (і наступні сучасні вимоги Майдану – 

створення, за Конституцією, парламентсько-президентської форми); 

проведення виборів до місцевих рад за змішаною виборчою системою (а не за 

пропорційною, як це було у попередній виборчій кампанії); зміни у правилах 

проведення виборчої кампанії до Верховної Ради України у 2012 (перехід від 

пропорційної системи до змішаної) тощо; 

На сучасному етапі актуалізується необхідність подолання суперечностей 

між демократією та тоталітаризмом, які існують у політичному процесі та 

виражаються у правовій системі, економічній системі, механізмах формування 



та стилі роботи політичних еліт, громадській думці, діяльності політичних 

інститутів, процесах формування та реалізації політичних рішень.  

У політичній теорії сформувалось декілька взаємопов‘язаних підходів  до 

вирішення протиріч та суперечностей політичного переходу від тоталітаризму 

до демократії. Теорії, побудовані на положеннях Вашингтонського консенсусу, 

передбачали «шокову терапію», політичний та економічний стрибок із 

тоталітарного минулого у демократичне майбутнє.  За цими правилами 

політичні реформи поєднувались із економічною лібералізацією, переходом від 

державної планової економіки до ринкової.  

Як відомо, в основі «шокової терапії» знаходилось розуміння 

неможливості ефективних реформ в умовах одночасного існування елементів 

тоталітаризму та демократії у політичному, економічному та правовому 

просторах. Саме тому у деяких країнах реформуванню підлягали і принципи 

відбору політичних та управлінських еліт, які поєднувались із процесами 

люстрації, насамперед, через те, що в умовах демократичних перетворень 

особлива роль належить політичному класу та політичним елітам, які 

визначають темп та напрямки посткомуністичних трансформацій.  

У процесі демократизації, на певному етапі, виникає ситуація 

«авторитарного повороту»: приватизація влади з боку елітних груп, 

неопатримоналізм (домінування клієнтарно-патронажних відносин), 

персоналізація влади, злиття влади та власності. Так, відомий український 

дослідник Ф. Рудич вважає, що у такому випадку переважає не суспільний 

інтерес, а «прагнення владних еліт збільшити владу заради самої влади з тим, 

щоб використати її для розподілу державних ресурсів, а не для реалізації 

програм, спрямованих на піднесення рівня життя громадян. Головною їх метою 

є особисте збагачення... Не можна не погодитися з твердженням про те, що 

причина суспільної неефективності сучасної української політичної еліти не у 

відсутності знань і вмінь (хоча цих чинників теж бракує), а в тому, що вона не 

має потреби зважати на інтереси суспільства» [1].  

Це стосується і процесу прийняття політичних рішень, по відношенню до 

якого логіка влади полягає у намаганні відсторонити суспільство від сфери 



діяльності влади, встановлення порядку денного, обговорення пріоритетів та 

напрямків суспільного розвитку. 

Процес демократичних перетворень повною мірою відображає 

суперечливість влади та свободи, індивідуального та суспільного інтересу, 

егалітаризму та елітаризму, ролі лідерства та політичної участі громадян у 

виробленні та реалізації політичних рішень, політичного курсу країни. 

Демократичний перехід засвідчив неготовність політичного класу, 

елітних груп та громадянського суспільства до реалізації моделі «шокової 

терапії», яка успішно була проведена, наприклад, у Польщі, а демократизація 

політичного процесу виявилась, на превеликий жаль, багаточисленними 

реверсивними діями, що і з‘явилось однією з головних причин нестабільності і 

навіть знову кризи сом влади у теперішній час.  
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ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ КОРПОРАТИВНОГО 

ГРОМАДЯНСТВА В РАМКАХ ПІДВИЩЕННЯ КУЛЬТУРИ ВЗАЄМИН 

УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ, БІЗНЕСУ ТА СУСПІЛЬСТВА 

 

Перерозподіл відповідальності за розвиток соціальної сфери стимулює 

активний пошук каналів і форм взаємодії між бізнесом, владою, 

представленими некомерційних організацій групами соціальних інтересів, 

громадськістю, що виражає позиції зацікавлених споживачів. Такий діалог 

може ефективно розвиватися тільки на основі зближення позицій щодо 

стратегічних проблем розвитку світового та національного співтовариства, 

знаходження консенсусу навколо пріоритетів і меж зростання. Оцінка 



соціальної ролі бізнесу та соціальних витрат ринкової економіки окреслюється 

як важлива тема політологічного дискурсу. 

У науковій літературі відсутні загальновизнані критерії оцінки 

корпоративного громадянства, позаяк відсутні достовірні показники 

вимірювання економічної ефективності соціально значимих ініціатив. Окрім 

цього, ні в бізнес-спільноті, ні за її межами не досягнуто консенсусу щодо 

суспільної ролі корпорації та можливості повноцінного (у реальній діловій 

практиці) поєднання економічної й етичної мотивації її діяльності. Це 

актуалізує концептуалізацію поняття «корпоративне громадянство». 

Зазначений термін широко і не зовсім вірно використовується як синонім 

корпоративної філантропії, соціальної «включеності» корпорації, 

корпоративної соціальної відповідальності (КСВ). У політичному контексті він 

вживається як метафора соціально відповідальної й етично мотивованої 

поведінки корпорації на напрямках, що лежать за межами досягнення суто 

економічних результатів. Однак таке змішування понять не додає чіткості 

дискусії, до того ж бізнес і взаємодіючі з ним державні структури та 

некомерційні організації за різними підходами до зобов'язань сторін подекуди 

вкладають у поняття КСВ і корпоративне громадянство різний зміст. Хибним є 

трактування КГ як прогресивнішої версії доктрини соціальної відповідальності 

бізнесу, позаяк в основі КГ – не благодійність, допомога потребуючим, а 

розвиток конструктивних відносин із стейкхолдерами; намагаючись стати 

«хорошими громадянами», корпорації, які використовують цю концепцію, 

фактично прагнучи до інтеграції в громадянське суспільство.  

Таким чином, можна стверджувати, що КСВ є свого роду матеріальним 

фундаментом КГ; вона визначає, як виробництво товарів і послуг у компанії й 

організація її внутрішнього управління співвідносяться з інтересами, що 

виходять за рамки виключно підвищення прибутку. У той же час у доктрини КГ 

є і суто політичний вимір, спрямований на включення корпорацій у системну 

взаємодію з іншими соціальними та політичними інститутами. Аналіз 

діяльності корпорації у термінах КГ можна застосовувати лише тоді, коли 

бізнес свідомо позиціонує себе в системі суспільних і культурних відносин, а не 



розглядає їх як «зовнішнє середовище». При такому підході компанія може 

сама надавати та забезпечувати соціальні права, гарантувати дотримання 

громадянських прав і виступати одним із каналів реалізації політичних прав. 

Концептуальною рамкою такої перспективи може служити теорія громадянства 

як інституту демократичного суспільства. 

Щодо власне терміна «корпоративне громадянство», то корпорація у 

ньому має розумітися як інститут сучасного соціуму, елемент системи 

суспільних інститутів. Модель КГ визначає роль корпорації як одного з 

інститутів, що забезпечують громадянські права людей. Самі не будучи 

«громадянами» у тому значенні, в якому громадянство є політико-правовим 

інститутом, корпорації беруть на себе частину функцій у підтримці 

громадянських прав, які досі були винятковою прерогативою держави [1, р. 12]. 

Така роль може бути результатом як добровільного вибору, так і тиску з боку 

учасників, інтереси яких ущемлені діяльністю корпоративного сектора [Див. 

детал. : 2, c. 13]. Отже, корпорації виступають свого роду «сурогатними 

громадянами», що не мають правового громадянського статусу, але беруть 

участь у процесах прийняття рішень. 

КГ є моделлю відповідальної суспільної поведінки компанії, націленої на 

її включення в системну взаємодію з іншими соціальними інститутами для 

спільної участі у здійсненні стратегії розвитку. У світовій бізнес-спільноті 

зростає розуміння того, що КГ – засіб забезпечення культурних та 

організаційних змін у підприємницькому середовищі і в колі взаємодіючих із 

бізнесом соціальних акторів. Така трансформація принципів взаємодії може 

закласти основи для нового соціального контракту між бізнесом і 

громадянським суспільством для забезпечення керованості процесами 

розвитку. 
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ПОЛІТИЧНИЙ РИЗИК ЯК НЕПЕРЕБОРНИЙ ЕЛЕМЕНТ 

ПОЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСУ 

 

Політичний ризик сьогодні розуміється як непереборний елемент будь-

якого політичного процесу. Він породжується невизначеністю політичного 

середовища і характеризується особливим типом взаємозв'язку об'єктивної 

політичної ситуації та діяльності суб'єкта в ній. Під невизначеністю в даному 

випадку розуміється відсутність чітких формальних процедур, які є 

загальноприйнятими методами ведення справ. 

На сучасному етапі політичний ризик обумовлюється безліччю факторів 

невизначеності, викликаних, в першу чергу, недостатньою раціональністю 

політики, складністю і просторістю цієї галузі. Умовно їх можна поділити на : 

 – інформаційні, до яких належать відсутність чіткої та повної інформації 

про всі поточні політичні процеси, недостатність аналізу політичної ситуації в 

цілому, неадекватне реагування влади на неї, відсутність чіткого підрахунку 

ресурсів, нерозумінням та ігноруванням інтересів інших учасників політичних 

дій і т. д.; 

 – соціальні, викликані нестабільністю, агресивністю і радикалізмом 

проведеного політичного курсу, діяльністю окремих політичних інститутів, 

низькою підтримкою населення проведеної політики, політичними, етнічними 

та іншими конфліктами, безробіттям, важким економічним становищем, 

наявністю невирішених соціальних проблем; 

 – персональні, пов'язані з особистістю політика, нестійкістю його 

поведінки, схильністю до автономії без урахування колективного характеру 

політичних дій, підвищеної схильності до ризику; 

 – правові, коли політичний ризик виникає внаслідок правового і 

морального нігілізму, невиконання прийнятих умов політичних взаємодій і 



комунікацій, порушення вимог закону і норм угод, які мають морально-

політичних характер; 

 – економічні, коли причиною політичного ризику можуть стати: 

відсутність необхідних грошових ресурсів для проведення тих чи інших 

реформ, відсутність розвиненої та стабільної економічної інфраструктури, 

неліквідність державних акцій підприємств, відсутність чіткої економічної 

програми, відсутність прямих інвестицій до країни, невизначена валютно-

кредитна політика і т. д. 

 – випадкові, коли одним із джерел політичного ризику виступає 

безпосередня випадковість політики, яка веде до появи непередбачених і 

небажаних подій. 

Політичний ризик природним чином виникає в умовах плюралізму, 

політичної конкуренції, змагальності та боротьби. Виходячи з цього 

визначення, можна вивести наступні характерні ознаки політичного ризику : 

1. Універсальність цього виду ризиків проявляється, перш за все, в тому, 

що він присутній при політичних рішеннях будь-якого рівня, починаючи з 

революційних перетворень всього суспільства і закінчуючи голосуванням 

окремого виборця. 

2. Політичний ризик є колективним, тому що обумовлений не стільки 

індивідуальними якостями політиків та технологіями влади, скільки груповими 

політичними інтересами. 

3. Ієрархічність політичного ризику проявляється на рівні наслідків, 

викликаних прийняттям тих чи інших рішень. У зв'язку з цим, виділяють 

наступну ієрархію політичних ризиків: мегаризики або ризики на глобальному 

рівні, регіональні ризики, ризик в окремих країнах або районах. 

4. Політичний ризик є вкрай суб'єктивним, тому що залежить не тільки 

від об'єктивних обставин середовища, в якому він формується, але й від 

суб'єктивного сприйняття та інтерпретації отриманої інформації або подій. 

5. Даний вид ризику може виступати як самостійний фактор політики або 

бути елементом інших видів ризику – соціального, комерційного, 



інвестиційного, екологічного і т. д. У цьому виявляється багатоплановість 

політичного ризику. 

При вивченні політичного ризику необхідно враховувати, що в соціально-

політичному середовищі він проявляється неявно. Одними з головних 

симптомів політичного ризику можна назвати рівень суспільних заворушень, 

стабільність / нестабільгність уряду, політичний плюралізм, ступінь етнічних і 

релігійних протиріч, стиль мислення осіб, що приймають рішення в політиці, 

роль примусу при утриманні влади, вплив ззовні, спадкоємність, 

антиконституціональні дії та соціальні конфлікти. 

Як правило, виділяються внутрішні і зовнішні джерела політичних та 

економічних чинників ризику. Такий поділ є досить умовним, оскільки фактори 

з різних груп можуть впливати один на одного. Аналіз внутрішніх економічних 

факторів дозволяє скласти загальну характеристику економічного розвитку 

країни і виділити найбільш вразливі місця. Зовнішні економічні фактори 

визначають ступінь впливу зовнішніх обмежень на внутрішню економічну 

політику: високий ступінь залежності і значний розмір зовнішньої 

заборгованості посилюють ризик втручання уряду в інвестиційну діяльність. 

Проблема оцінки внутрішніх соціально-політичних чинників в значної частки 

суб'єктивності. При певних умовах зовнішня політична обстановка може 

зіграти роль каталізатора політичної нестабільності в країні [1, c. 34]. 

Вивчення політичного ризику в Україні має свої специфічні властивості. 

Це стосується таких аспектів як політична традиція, недосконалість 

демократичних інститутів і, найголовніше, трансформаційний період 

соціально-політичного розвитку. 
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ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ ПОНЯТЬ «ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС», 

«ПОЛІТИЧНІ ЗМІНИ» ТА «ПОЛІТИЧНИЙ РОЗВИТОК У 

ТЕОРЕТИЧНОМУ ТА ПРАКТИЧНОМУ ВИМІРАХ 

 

Як свідчить світова політична історія, слід розрізняти такі ключові 

поняття сучасної політичної думки, як «політичний процес», «політичні зміни» 

і «політичний розвиток». Історична реальність показує, що змінення 

політичного устрою, скасування уряду, створення нової конституції, 

формування політичної культури, голосування в парламенті, здійснення 

політичних реформ, видання указу тощо – дії різнопорядкові. Вони не 

випливають автоматично одна з одної. Політичну систему або політичну 

свідомість не можна так швидко і так легко змінити, як, наприклад, склад 

парламенту або уряду. Такі зміни відрізняються за суб'єктами творення, за 

часом, за своїми масштабами і глибиною. Однак у результаті різних політичних 

дій, взаємодії політичних інституцій, прийняття й реалізації політичних рішень 

формується і розвивається політичний процес. 

Суспільний рух визначався як теоретичний конструкт, що характеризує 

специфічний, конфліктний тип колективної дії, яка базується на солідарності та 

порушенні традиційних меж системи. Базовими ідеями нових суспільних рухів 

виступають якість життя, протест проти «символічних кодів», реалізація права 

кожного на культурну та соціальну самобутність. Для нових суспільних рухів 

характерний новий тип колективної дії, де індивідуальна ідентичність домінує 

над колективною. Це створює нові «індивідуалізовані» форми громадянської 

активності, а громадянська участь визначається тенденцією до більшого 

втручання громадян в процес прийняття рішень на локальному, національному, 

глобальному рівнях [1, c. 93 ].  

Політичні зміни – це наростання нового у структурних і функціональних 

особливостях політичних явищ, що забезпечує як самовідтворення, так і 



оновлення суспільно-політичного організму. Глибинні політичні зміни стають 

фактом тільки після кількох або навіть багатьох циклів самовідтворення 

політичної системи. Системно циклічний розвиток свідчить про перехід до 

якісно нового стану, до оновлення суспільно-політичного організму. У цьому 

зв'язку не можна змішувати такі політичні явища, як «зміна уряду» і «зміна 

політичного ладу». 

Соціально-політичні зміни, динаміка політичного життя не зводяться до 

лінійних процесів. Будь-який суспільний процес несе в собі приховані нелінійні 

параметри. Так, прогрес світового співтовариства не вкладається у схему 

розвитку і зміни суспільно-економічних формацій, оскільки останні не можуть 

відобразити всю складність реального світу. Не випадково наука звернулася до 

таких понять, як епоха і цивілізація. Однак це не виключає і того, що лінійні 

зв'язки сповна виправдані. 

Поняття «політичні зміни» не означає заперечення абсолютно всього 

того, що було набуте у попередньому розвитку політичного життя, політичної 

системи, і визнання лише нових елементів і зв'язків, що не існували раніше. 

Навпаки, політичні зміни включають відтворення з максимальним 

усвідомленням всього ґрунтовного, кореневого, глибинного. Вони 

передбачають також творення по-новому нетрадиційних сторін або 

властивостей життєдіяльності політичних систем та їхніх структур. 

Нова, змінена політична система у стані функціонування витісняє 

традиційне. Поряд з цим відбувається творення нового на більш високому рівні. 

Змінюється режим політичного процесу. Такі зміни потребують нового змісту і 

форм політичної упорядкованості національної політичної системи і світового 

політичного порядку. 

Зміна порядків – це зміна епох у розвитку людства. Сучасне суспільство 

вступило у всесвітню епоху зміни порядків. Така зміна відбувається 

нерівномірно, по різних осях багатомірного розвитку. За умов «політичних 

змін» рівень невпорядкованості соціально-політичного життя може досягти 

критичної точки. Щоб «політичні зміни» мали доцільний результат, рівень 

невпорядкованості не повинен перетворитися на хаос, інакше зміни втрачають 



смисл і трансформуються у руйнівний і загрозливий процес. Найбільш 

типовими ознаками такого стану суспільства є: різноманітність політичних 

орієнтацій за відсутності очевидного домінування хоча б однієї з них; швидка 

зміна політичних пріоритетів; спалахи екстремізму; схильність до 

використання крайніх засобів політичного впливу (голодовок, страйків) та 

інших форм силового тиску на владу, а з боку влади – звернення до 

кримінальних та адміністративних заходів там, де можна використати політичні 

заходи; відсутність чітко визначених прав; невміння регулювати політичні 

конфлікти; ставлення до політики як до жорсткої системи ієрархічних зв'язків, 

що не допускає жодного відхилення від накресленої лінії поведінки або, 

навпаки, як до необмеженої сфери реалізації егоїстичних, вузькогрупових 

інтересів; орієнтація більшості учасників політичного процесу на політичний 

радикалізм з його стійкою схильністю до рішучих дій у політиці; звернення до 

швидких і простих рішень у розв'язанні складних проблем; почуття власної 

правоти та ін. 

Отже, «політичний процес» і «політичні зміни» пов'язані між собою. 

Процес і зміни у своїй взаємозалежності забезпечують «політичний розвиток», 

який уособлює безперервність процесу розвитку, а «політичні зміни» – його 

дискретність. 

Політичний розвиток – це перехід з одного політичного стану до іншого, 

якісно більш досконалого, від простого до більш складного на основі зростання 

і зміни політичної культури оволодіння досконалими формами політичної 

діяльності. Отже, політичний розвиток здійснюється у двох взаємопов'язаних, 

але різних планах – процесу і змін. Поступовість їх перетворень на основі 

просування вперед є еволюція політичного розвитку.  
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ПОЛІТИЧНА ГРА ЯК ОСНОВА КОНСЕНСУСУ ТА КОНСОЛІДАЦІЇ 

ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА 

Однією із особливостей сучасних демократичних перетворень в 

українському суспільстві виступає те, що вони відбуваються у глобальному 

контексті посилення невизначеності та нестабільності у міжнародних 

відносинах, послаблення ролі національних держав та підвищення 

можливостей транснаціональних корпорацій, міжнародних неурядових та 

неурядових організацій глобального типу щодо встановлення загальносвітових 

правил політичної та економічної гри. 

Розвиток політичної ситуації на посткомуністичному просторі 

демонструє, що демократизація виступає довготривалим, нелінійним процесом, 

який передбачає не лише наслідування зразків інших країн, а і вироблення 

раціональних правил демократичної політичної гри з урахуванням історичного 

досвіду та політичної, економічної та соціокультурної специфіки. 

Дослідження політичної гри в умовах демократизації включає визначення 

основних дійових осіб політичного процесу (як зацікавлених у перетвореннях 

так і противників реформ). Такий підхід передбачає також розкриття динаміки 

політичного процесу, змін у політичній топології та результатів політичної 

боротьби та політичного вибору. 

При цьому, теорія ігор пропонує пояснення політичного вибору з позицій 

раціональності, уникаючи психологізму у політиці та дозволяє проводити 

аналіз як індивідуальних так і колективних (інституційних) акторів у 

внутрішній та міжнародних відносинах. 

У межах теорії ігор політична гра інтерпретується як процес, у якому 

беруть участь дві та більше зацікавлених сторін, що змагаються у політичному 

просторі з метою реалізації  власних інтересів. Відповідно, кожний політичний 

актор конструює власну політичну стратегію, яка корегується під впливом дій 



інших акторів. Теорія політичної гри формулює пропозиції та моделі щодо 

оптимізації політичного вибору акторів з урахуванням багатьох факторів – від 

діяльності інших акторів та їх ресурсів (економічних, інформаційних, 

символічних та ін.) до можливих змін у політичній ситуації. 

Евристичний потенціал теорії ігор проявився у процесі вирішення завдань 

щодо вибору політичних акторів в умовах невизначеності, нестабільності та 

обмеженої інформації. Так, теорія ігор використовувалась для вирішення 

конфліктів під час Холодної війни (Карибська криза, роззброєння, переговори 

між СРСР та США, утворення та діяльність міжнародних організацій). 

У посткомуністичний період відбувається ренесанс теорії ігор, що 

пов‘язується із загостренням конфліктів між політичними акторами під 

впливом процесами глобалізації, лібералізації та демократизації. Теорія ігор 

покликана дати адекватне розуміння раціональної (часто – егоїстичної) 

поведінки політичних акторів в умовах інформаційного та темпорального 

дефіциту. З цією метою було розроблено моделі ігор з нульовою сумою 

(антагоністичні, ігри з постійною сумою та ін.), кооперативних та коаліційних 

ігор. 

Аналітичний інструментарій теорії ігор може застосовуватись у процесі 

політичної діяльності – утворення коаліцій у виборних органах влади, процесах 

політичної інтеграції та взаємодії в умовах, коли актори змушені продовжувати 

співпрацю і не можуть розірвати угоду щодо взаємодії. Саме останнє пояснює, 

чому епіцентр досліджень з використанням теорії ігор поступово перемістився 

від економічної теорії до публічної політики,  проблем демократизації, теорії 

еліт та парламентських коаліцій. 

Однією із особливостей сучасного етапу розвитку теорії гри є посилена 

увага до політичних інститутів та їх ролі у процесі демократизації. При цьому, 

інститути інтерпретуються в якості певних визначених та усталених «правил 

гри», які визначають рівень економічного благополуччя країни та її політичну 

успішність. Так, на думку О. Фісуна, «від дизайну базових політичних 

інститутів (як формальних, так і неформальних), від принципів їх співіснування 

та моделі розподілу влади поміж ними та, як наслідок, характеристик і режиму 



функціонування політичного ринку, головним чином, залежить 

трансформаційний шлях та демократизація поставторитарних країн. Саме 

інституційний формат влади забезпечує легітимність і ефективність державних 

та політичних структур, моделі консолідації бізнес-політичних еліт та 

суспільства, стабільність політичного режиму й сталість державного 

розвитку» [1, с. 5]. 

Існує чотири характеристики політичної гри, які є визначальними для 

дослідження демократизації політичної взаємодії: визначеність, абстрактність, 

симетрія, вразливість. В умовах демократизації політичної гри відбуваються 

кардинальні інституційні зміни, які є наслідком політичної взаємодії 

(конфліктів та консенсусу) між основними політичними акторами. 

Інституціоналізація демократичних процедур та організацій здатна зменшити 

невизначеність в перехідний період та підвищити ефективність управління 

суспільними відносинами. «Від правил гри значною мірою залежить 

ефективність та легітимність інститутів влади. Формування прозорих правил 

гри у політиці (ухвалення рішень, управління проблемами, узгодження 

конфліктів) є одним із чинників політичної стабільності та демократизації 

суспільства» [2]. 

Правила гри, викладені в конституції, законодавчих актах, договірних 

документах є основною процедурного консенсусу, який, поряд з ціннісним, є 

неодмінною умовою консолідації демократії. 
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ПОНЯТТЯ «АКТИВІЗМ» ТА ЙОГО СУЧАСНІ ФОРМИ ПРОЯВУ 

 

Політична активність, як тип соціальної поведінки, привертає увагу 

дослідників, оскільки супроводжує процеси трансформації соціально-

політичної системи. З одного боку, політична активність визнається формою 

суб‗єктної самореалізації людини, з іншого – формою організації колективної 

цілісності. Як форму суб‘єктивної самореалізації політичну активність 

розглядав ще Аристотель, який вважав, що займатися політикою людину 

спонукає її власна природа, тому він називає людину політичною твариною. 

Втім, політика є сукупністю відносин між великими соціальними групами: 

етносами, націями, станами, класами, конфесійними спільнотами, партіями, 

державними утвореннями та ін. Відповідно, політичними слід вважати дії, в 

яких втілюються формальні або неформальні міжгрупові відносини. При цьому 

сфера політичної активності включає соціальні дії від індивідуального 

лідерства до державного регулювання життєдіяльності суспільства, публічних 

акцій, цивільних і міжнародних взаємин, конфліктів, воєн та ін. 

В політичній риториці пострадянських країн популярності набув термін 

«активізм» якому синонімічні: «громадська діяльність», «громадський рух», 

«суспільно-політична активність», «політична участь», «лобіювання». Цей 

список поширено такими термінами як «хактівізм», «кібертероризм та ін.  

В американському варіанті активізм – це діяльність, яка виконується 

безкорисливо з внутрішніх спонукань: підтримка прав меншин, підтримка руху 

проти дискримінації груп, захист природи, підтримка політичних партій або 

компаній. Активізм складається з зусиль щодо сприяння або перешкоджання 

соціальним, політичним, економічним або екологічним змінам або застою. 

К. Чистяков терміном «активізм» називає різновид політичного екстремізму. 



«політичну доктрину тієї частини російської еміграції, яка вела боротьбу з 

більшовицькою владою в Росії з метою її повалення» [1]. 

Існує версія, що термін «активізм» набув першого визначення на початку 

XX ст. у роботі німецького літератора Курта Хіллера «Про місце активізму» 

для позначення нових тенденцій в літературі, що пізніше увійшли в історію під 

назвою «експресіонізм» [2, c. 846-850]. К. Хіллер визначив «активізм» як рух 

нового покоління, який має за мету підкреслення власного «відхилення» від 

існуючих до того стереотипів, виклик резонансу, епатування публіки.  

Отже, історія походження терміну «активізм» підкреслює, що його 

використання пов‘язується з експрессивною дією, з демонстративною 

опозиційністю системі. З цього виникає негативне сприйняття «активізму», як 

комплексної дії антисистемної спрямованості. На ідеологічно усвідомлений і 

спрямований характер такої дії вказує і форма вживання терміну, яка містить 

суфікс «ізм». 

У той же час активізм означає переконання, що рішення проблеми істини 

не може бути знайдено за допомогою абстрактного теоретизування; насамперед 

предметна, перетворююча світ діяльність є ключем до істини [3]. 

На початку ХХІ ст. виникли спроби визначити різновиди активізму – 

«традиційний» (folk activism) та «пост-традиційний». Так, «пост-традиційний» 

– це «новий тип політичного активізму, заснований не на прагненні діяти 

взагалі, а на прагненні діяти для втілення продуманої стратегії. 

Дослідники виокремлюють і інші різновиди активізму. Сьогодні 

використовують терміни: еко-активізм (О. Усачева, И. Халий, О. Яницкий); 

активізм-антиконcьюмерізм (Н. Кляйн, В. Мерзлякова, Г. Запольських та ін.); 

молодіжний активізм (Е. Омельченко, Т. Щепанська); медіа-активізм 

(А. Бєляков, О. Матвейчев, Д. Рашкофф); кібер-активізм (Д. Денинг); судовий 

активізм (Е. Хейвуд), cекстремізм (Л. Оффманн, М. Дмітрієва); ЛГБТ-активізм 

В. Суковатая, Д. Вершинина, А. Горшков); традиційний та посттрадиційний 

активізм (П. Фрідман); активізм-крафтивізм (К. Хиллер ), тощо. 

До сучасних форм активізму відносять фругалізм, який визначається як 

спосіб життя, заснований на системі цінностей, де стриманість у споживанні 



призводить до досягнення раціонального використання (збільшення терміну їх 

служби). У фругалізмі з етичних причин виключається багатство і технології 

його досягнення; поширюються бартер та інші види інтеракцій, що виключають 

гроші. В екстремальному вигляді фругалізм романтизує злидні, закликає до 

повернення до сільського прожитковому мінімуму і естетичних позбавлень, аж 

до неолуддістських практик руйнування виробництва. 

Відомою формою активізму є напрям соціально-політичного протесту - як 

крафтівізм, що включає елементи боротьби з нерівністю, підтримку фемінізму, 

захист навколишнього середовища. Їх діяльність зосереджена навколо практики 

судів – в першу чергу ув‘язнення. Термін крафтівізм вперше був використаний 

в 2003 р. практиком цього руху – Бетсі Грір. 

Всі вищезазначені форми сучасного активізму демонструють 

варіативність демонстративної поведінки, спрямованої на стільки на зміну 

соціально-політичної ситуації, скільки на демонстрацію власної позиції щодо 

неї. Очевидним є те, що ці форми активізму «карнавально перевертають» 

систему традиційної політичної участі, вірогідно через величезний рівень 

недовіри до неї, як до механізму реального політичного процесу. 

У порівняні із терміном «соціально-політична активність», термін 

«соціально-політичний активізм» має негативний характер, підкреслює 

нетрадиційну, експресивно-екстремістську форму соціально-політичної 

поведінки, яка спрямована на не результат, а на демонстрацію протесту. 
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РОЗВИТОК МОДЕЛЕЙ ДЕМОГРАФІЧНОЇ ПОЛІТИКИ: ВІД 

СТАРОДАВНІХ ЧАСІВ ДО СУЧАСНОСТІ 

 

Практика свідомого управління соціально-демографічними процесами 

виникла одночасно з виникненням централізованих держав з системою 

розподілу праці і використанням статистики (Єгипет, Межиріччя, 

старокитайські царства). Держава стає чинником, що впливає на сталість 

екологічної ніші і динаміку населення. Роль держави виявляється в тому, що 

вона підтримує соціополітичну стабільність, забезпечує умови розширення 

виробництва. Особлива роль держави представлена в демографічно-

структурній теорії, яка розглядає останню як структурний елемент. Існування 

демографічних циклів в історії доведене В. Абелем і М. Постаном в 30-х роках 

XX ст. Ця теорія отримала визнання і розвиток в працях Ф. Броделя, 

Р. Камерона, Е. Ле Руа Ладюрі.  

Розробляючи і реалізуючи закони, що упорядковують життя і 

співіснування людей, стародавня держава прямо або опосередковано 

регулювала демографічну поведінку людей, їх родин, а отже і відтворення 

населення. Так, як відомо, в законах Хаммурапі (ІІ тис. до н. е.) 68 статей з 282 

присвячено сімейному праву. 

Вплив демографічного чинника на політичні процеси визнавався і в 

античному світі. У античний період метою політики стає реалізація 

демографічної «моделі простого відтворення», збереження однорідності 

колективу – створення «середнього класу». Така демографічна політика постає 

елементом соціальної політики, що узгоджена з іншими сферами: регулювання 

зайнятості і праці, рівня життя і соціального забезпечення населення. 

Витоки активної системи державних заходів в області демографічного 

регулювання відносять до правління римського імператора Юлія Цезаря (І ст. 



до н. е.). Але вперше законодавче оформлення, як системи заходів, 

демографічна політика отримала при імператорі Августі. Закони «Lex Julia et 

Papia Poppaea», прийняті між 18 р. до н. е. і 9 р. н. е., включали норми, які 

впливали на шлюбність і зміцненні сім'ї, стимулювали народжуваність через 

привілеї сім'ям з дітьми. Система заходів державної допомоги бідним сім'ям з 

дітьми запроваджувалася в І ст. н. е. в роки правління імператора Нерона та ін.  

Феодальна традиція розглядала населення як належність земельного 

наділу. В цю епоху формуються економічні стимули для зростання чисельності 

населення. Числом підданих визначалася могутність феодала, який 

зацікавлений в збільшенні платників податків і у розмірі армії, основу якої 

складало селянське ополчення. В результаті, Середньовіччя – епоха політики 

заохочення ранніх шлюбів і багатодітності. В кінці XII ст. у Франції 

з‘являються податкові привілеї для заохочення народжуваності і імміграції. 

Таку політику підтримувала і церква. 

Політична практика XVI ст. – XVIII ст. одночасно з популяціоністськими 

ідеями використовувала теорії, які спиралися на ідеї про небезпеку 

перенаселення. Передумовою антипопуляціонізму був промисловий переворот. 

Він вів до появи «зайвих робочих рук і ротів», накопичення надмірного 

населення. Це зумовило популярність ідей мальтузіанства в XVIII-XIX ст. Так, 

спираючись на ідеї Р. Холіншеда, Дж. Таусенда, Т. Мальтуса німецький 

політичний діяч У. фон Гуттен пропонував організувати війну Німеччини і 

Туреччини, щоб усунути перенаселення.  

У епоху Великої Французької революції соціальні обов'язки держави 

перед громадянами набувають сучасного розуміння. До кінця XIX ст. 

експансія, що супроводжувала боротьбу за колоніальний розділ миру, 

підвищила роль чисельності населення як чинника сили.  

Політична практика цього періоду не визнавала різноманітності сімейних 

структур. Збереження традиційної форми сімейно-шлюбних відносин 

пов‘язане із функціонуванням системи, що спирається на принцип солідарності 

поколінь – коли батьки зацікавлені в народженні значної кількості дітей, які є 

гарантією їх утримання в старості (працюючі сплачують пенсію пенсіонерам). 



Солідарна система бере початок з 1889 р., коли О. Бісмарк ввів загальне 

пенсійне забезпечення. Подібна система введена Великобританією і 

Австралією. США прийшли до державної пенсійної системи в 30-і роки ХХ ст. 

Австро-Угорщина ввела виплати страхових внесків по хворобі з 1881 р., а з 

1921 р. прийняла пенсійний закон. У 1913 р. закладена шведська модель, коли 

ухвалено рішення всім платити пенсії по старості [Див. : 1]. 

Середина ХХ ст. характеризується виникненням протиріч між 

демографічними інтересами родини і суспільства. Зниження народжуваності 

стало масовим, багатодітність вступила в протиріччя з інтересами населення 

непов‘язаного з землею, з міським населенням, робітничим класом. Наприкінці 

ХІХ ст. зароджуються форми політичного впливу на демографічні процеси, 

засновані на ідеї «блага нації», на принципах «благонародження». 

В 1925 р. відбулася Міжнародна конференція неомальтузіанців – 

прибічників контролю над народжуваністю. Представники Європи, Індії, 

Африки, Мексики, Канади, Японії, Китаю домовилися про організацію дій, які 

повинні «утримати світ від катастрофи». З цією метою створюються 

«Організації расової гігієни», Союз контролю над народжуваністю», комітети 

«соціальної євгеніки». Ці організації і стали основою «Міжнародної федерації 

планування родини». Співставлення документів демонструє, що стратегії, 

розроблені в 20-х роках. є актуальними для Асоціації сьогодні.  

В 50–60-і рр. розвиваються нові тенденції в демографічній політиці. 

Поштовхом для розвитку нових методів соціальної роботи в країнах Західної 

Європи стало поширення з 40-х рр. ідеї «держави добробуту». У 70–80-х роках 

відбувається практичне об'єднання політики соціального забезпечення та 

демографічного розвитку з активною політикою в області економіки і ринку 

праці[Див. : 2]. 

Геополітичні зміни в 90-і рр. підживили настрої 70-х років. Побоювання, 

що «голодні» з‘їдять «ситих» привели до відновлення неомальтузіанських ідей 

у вигляді теорій «взаємозалежності» держав. 

Отже, історія розвитку моделей демографічної політики демонструє 

широке коло заходів у сфері соціальної, медичної, освітньої  діяльності 



держави, яка намагається вирішувати завдання щодо регулювання 

оптимального співвідношення кількості населення та соціально-економічних, 

ресурсних можливостей для його стабільного розвитку.  
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ПОЛІТИЧНИЙ ПЛЮРАЛІЗМ І ПОЛІТИЧНА КОНКУРЕНЦІЯ ЯК 

ДЖЕРЕЛО ТА МЕХАНІЗМ ЛЕГІТИМІЗАЦІЇ КОНФЛІКТУ У 

ДЕМОКРАТИЧНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

 

У демократичних країнах політичний конфлікт є невід‘ємною частиною 

політичного процесу, коли відбувається зіткнення інтересів політичних та 

соціальних суб‘єктів, що має бути переведено у публічну площину та вирішено 

за допомогою демократичних механізмів. В умовах демократичного 

політичного режиму однією із головних проблем виступає пошук механізмів 

легітимізації та вирішення політичного конфлікту.  

Якщо ж проблема тривалий час носить латентний (прихований, не 

публічний характер), або конфлікт не вдається вирішити демократичним 

шляхом, то це може призвести до політичної кризи, проблем у взаємодії між 

владою та суспільством, аж до руйнації політичної системи.  

Рівень конфліктних відносин та їх джерело – це показники консолідації 

демократії. Джерелами конфліктів можуть бути дії окремих суб‘єктів та 

об‘єктивні суперечності, які наявні у будь-якому суспільстві. 



Отже, для легітимізації політичного конфлікту в умовах демократії 

необхідно, аби наявні у суспільстві суперечності були усвідомлені 

(раціоналізовані) політичними акторами, а їх поведінка – відповідно 

вмотивована бажанням та можливостями отримати владу та здійснювати 

управління суспільством. Слід додати ще історичний фактор, тобто тривале 

панування представників однієї з елітних груп, або класу, і нерівномірний 

розподіл суспільних благ під час такого правління.  

Політичні конфлікти у демократичних суспільствах можуть призводити 

до серйозних і часто непередбачуваних наслідків. Водночас, політичні 

конфлікти мають не лише деструктивну складову та призводити до руйнівних 

наслідків, а й сприяють розвитку, пошуку інноваційних механізмів соціального 

розвитку, політичної та економічної діяльності.  

Механізми легітимізації політичних конфліктів у демократичних 

суспільствах відрізняються  в залежності від рівня розгортання конфлікту. 

В умовах сучасного суспільства індивід постійно перебуває у 

різнорівневих конфліктах – від внутрішнього до міжнародного. Недарма у 

концептуалізаціях суспільних відносин у політичних науках присутня назва 

«суспільство ризику», а особливої популярності набувають дослідження 

перехідного стану: «постсучасне» та «постіндустріальне суспільство», 

«постмодерне суспільство» та ін. 

На думку П. Розанвалона, у демократичному суспільстві необхідно 

розрізняти інститути конфлікту та інститути консенсусу. «З одного боку маємо 

упереджений, суб‘єктивний світ електорально-представницької сфери, з іншого 

– об‘єктивний світ інститутів непрямої демократії. Визнання специфіки цих 

останніх дає змогу повністю зберігати обидва полюси демократичної 

напруженості. Це одночасно веде до подолання того, що історично проявлялося 

як постійна спокуса не визнавати законність конфліктів і гіпостазувати ідею 

одностайності (ця спокуса невпинно живила ілюзії й викривлення, які 

підривали історію демократичного ладу) [1, с. 25]. 

Часто саме владні інституції стають джерелами конфліктів, намагаючись 

розширити сферу власного впливу, «перетягнути» на себе додаткові 



повноваження, створюючи напруженість у політичних відносинах та 

розхитуючи владний баланс, систему стримувань і противаг, що є стрижнем 

демократичної політичної системи. 

Суперечність демократичного режиму між реалістичним принципом 

прийняття рішень (саме більшістю голосів у ході виборів формується 

парламент) і обов‘язком уряду проводити одностайну політику 

(прислуховуючись не до більшості громадян, а до більш раціональних, слушних 

аргументів) призводить до конфліктів.  

Можна виокремити наступні механізми легітимізації та вирішення 

політичних конфліктів в умовах демократії. По-перше, електоральний 

механізм, бо історично ідея демократії ґрунтується на чіткій залежності всіх 

інститутів державної влади від народного суверенітету. Саме народ, який 

вважається єдиним законним виразником суспільного блага, має право 

визначати голосуванням, хто буде правити. Якщо існує конфлікт у парламенті 

між фракціями політичних партій, що не можуть утворити більшість, то 

проводяться дострокові вибори. У випадку, коли влада не влаштовує громадян, 

вони можуть обрати представників опозиційних сил. 

По-друге, верховенство права. Питання діяльності уряду, як виконавчої 

влади, підпорядковується не лише волі народу (громадяни обирають 

законодавчу владу), а і  Конституції. Уряд працює у межах повноважень, що 

визначаються правом, яке поширюється на усі відносини у суспільстві та слугує 

дієвим інструментом подолання наслідків конфліктів у різних сферах.  

По-третє, розподіл влади на законодавчу, виконавчу (адміністративну) та 

судову. Це не лише ставить чиновників у залежність від виборців, а і дозволяє 

забезпечити взаємний контроль владних інституцій та стеження за розподілом 

повноважень державних органів з метою запобігання узурпації влади. 

По-четверте, важлива роль у демократичній політичній системі належить 

інституціям громадянського суспільства. Передусім, мова йде про політичні 

партії, громадські організації та незалежні мас-медіа (телебачення, радіо, 

пресу). Політичні партії сприяють формуванню і висловленню інтересів груп та 



спільнот, а мас-медіа, окрім функцій контролю та інформування громадян про 

діяльність влади утворюють порядок денний суспільства.  

По-п‘яте, у сучасних умовах йдеться про виборність органів місцевого 

самоврядування, посилення контролю громадян за своїми представниками на 

місцях (у тому числі – через інституції громадянського суспільства), 

впровадження процедури народної ініціативи, відкликання депутатів та 

проведення референдумів.  

Таким чином, джерелом політичних конфліктів та, водночас, механізмом 

їх легітимізації та розкриття у демократичному суспільстві виступають 

політичний плюралізм та політична конкуренція у сфері владних відносин. 
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КЛЕРИКАЛИЗМ В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННЫХ НАЦИОНАЛЬНО-

ГОСУДАРСТВЕННИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 

При анализе взаимоотношений религиозных и национально-

государственных институтов современный политический анализ использует 

общепринятую классификацию стран, выделяющую плюралистические и 

клерикальные политические системы. При этом плюралистическими 

признаются те, в которых конституционно гарантирован плюрализм как 

идейно-регулятивный принцип общественно-политического и социального 

развития, который исходит из существования нескольких (или многих) 

независимых основ политических знаний и миропонимания. Признаками 



плюралистических государств являются : отсутствие преимуществ какой-либо 

Церкви (конфессии); признание религии частным делом граждан; право людей 

любого из вероисповеданий занимать государственные посты т.д. 

С другой стороны, клерикальными государствами являются те, которые 

основаны на принципе клерикализма (от лат. Сlericalis – «церковный») –

общественно-политическая практика осуществления церковью, религиозными 

политическими партиями или другими религиозными организациями системы 

мер на конфессиональной идеологической основе, направленных на 

достижение доминирующей роли религии и церкви в разных сферах 

общественной жизни. Признаками клерикальных государств являются : 

наличие религии, которая имеет статус государственной; изучение религиозных 

догматов в школах; высшие должности обязательно занимают лица, которые 

являются последователями правящей в стране конфессии; зависимость условий 

и безопасности проживания иноверцев в этих странах от культуры конкретного 

народа и правящего режима. 

По данным Гарвардского университета, в 2000 г. 75 государств мира 

признали то или иное вероучение официальным. Так, к клерикальным 

политическим системам относятся почти все страны, где доминирует исламская 

религия (причем, это и теократическая республика Иран, и абсолютная 

монархия Саудовская Аравия, и др.); Таиланд, Лаос, Камбоджа, Бутан, где 

государственной религией объявлен буддизм, и в Шри-Ланке, где буддизму 

отведено «передовое» место; до 2006 г. в этот перечень стран, «имеющим 

государственную религию», входил и Непал, который был единственной 

страной мира, которая признавала государственный статус индуизма (это 

положение было отменено решением парламента страны в 2006 г.). Ряд 

государств Европы – Исландия, Дания, Греция (это лишь отдельные примеры) – 

сохраняют государственную церковность. 

Некоторые страны Европы имеют особые отношения с церквями и иногда 

это не одна церковь, а несколько. Например, действующая Контитуция 

Индонезии гарантирует свободу вероисповедания, однако по закону, принятому 

в 1965 г., особый статус, предусматривающий поддержку и защиту государства, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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предоставлен основным религиям страны – исламу, протестантизму, 

католицизму, индуизму, буддизму и конфуцианству. Подобную ситуацию 

демонстрирует Бельгия, где популярным в 80-х годах ХХ ст. было 

экуменическое движение за объединение церквей. 

В данном русле вызывает интерес и ситуация в Финляндии, в которой 

несколько религий признаются таковыми, что имеют особый статус 

(Лютеранская и Православная). Соответственно, в Финляндии отношения 

между церковью и государством регулируются особыми соглашениями. 

Деятельность церкви регулируется особым законодательством. Церковь имеет 

право на особый церковный налог (собирается при помощи государственных 

структур на добровольной основе). Однако юридически Церковь Финляндии не 

является государственной. В ФРГ особый статус имеют и Католическая, и 

Евангелическая Церкви. 

Католицизм признан государственной религией во многих государствах – 

в Ватикане, Лихтенштейне, Монако, Сан-Марино, в некоторых кантонах 

Швейцарии, Мальте, Мальтийском ордене, Аргентине, Доминиканской 

Республике, Коста-Рике, Сальвадоре. 

  В ряде государств, где католицизм нашел широкое распространение, 

установлены особые отношения с римо-католической церковью ( в Испании, 

Германии, Италии, Бразилии, Ирландии). Так, например, в Испании 

католическая церковь имеет право открывать свои учебные заведения, 

деятельность которых осуществляется на основе общего законодательства. 

Создан институт военных капелланов, определены отсрочки от призыва для 

семинаристов, выбор альтернативной службы для священников, предусмотрено 

освобождение от прохождения воинской службы для епископов и 

приравненных к ним священнослужителей. 

В Германии также католицизм пользуется значительным влиянием, в 

Италии конституцией 1947 г. провозглашена свобода совести, но при этом 

сохранен государственный характер католицизма. В Бразилии католическая 

церковь полностью отделена от государства и провозглашена свобода совести, 
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однако президентская власть освящается церковью и религиозное обучение 

является частью школьных программ при свободном посещении занятий. 

Православная церковь также закрепила свои привилегированные 

отношения с государственными институтами в ряде стран Восточной Европы. 

Государственные чиновники, включая правительство и президента, при 

вступлении в должность приносят присягу на Библии в присутствии 

духовенства. В школах преподается Закон Божий. Священники в Греции 

получают зарплату от государства, они приводят к присяге всех высших 

чиновников.  

В Грузии в 2002 г. Президент  Эдуард Шеварднадзе и Католикос – 

Патриарх всея Грузии Илия II подписали «конституционное соглашение», в 

соответствии с которым православие фактически возведено в ранг 

государственной религии, хотя такого термина в самой конституции нет [1]. 

 В странах традиционного православного вероисповедания – например, в 

современной России и в Украине, прослеживается усиление тенденции 

клерикализации. Признаками этого является празднование православных дат 

качестве общегосударственных, демонстрация государственными лицами их 

православного вероисповедания (присутствие на богослужениях), присяга на 

Библии и т. д.  

С критикой клерикализации выступают ряд организаций, но наиболее 

активные проявления наблюдаются в России. Еще в 2002 г. общество «АТОМ» 

– аббревиатура «Атеистическое общество Москвы», опротестовало рост 

клерикализма, проявляющегося в том, что церковь вмешивается в 

политическую деятельность, внедряется в Вооруженные Силы, исправительные 

учреждения и другие государственные структуры. С протестами выступали и 

представители академических институтов и политические либеральные 

организации, например, «Яблоко». 

Официальный антиклерикализм – атеизм как выбор государства 

существовал только в Албании с 1967 по 1991 годы, т. к. был провозглашен 

законодательно.  



Таким образом, законодательство государств устанавливает различный 

объем прав для религиозных организаций и по-разному поддерживает связь с 

ними. Тем не менее, тенденция к усилению влияния религиозных организаций 

на политический процесс и к усилению потребности в церковных организациях 

для некоторых политических образований очевидна [См., напр. : 2]. Снижение 

уровня государственных возможностей по обеспечению социального единства 

обусловливает тенденцию к созданию союзов государственных и религиозных 

институтов, к росту влияния религиозных организаций. 
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ПОЛІТИКО-ПРАВОВА БАЗА ВЗАЄМОДІЇ БІЗНЕСУ І ВЛАДИ В 

СУЧАСНИХ КРАЇНАХ 

 

Однією з ключових проблем взаємодії бізнесу і влади в Україні є те, що ці 

два сегменти економічного і політичного розвитку держави фактично суміщені 

в один. Представники бізнесу стають політиками і йдуть у владу, тоді як 

потрібно формувати самостійну альтернативну інстанцію влади. Існуюча 

українська бізнес-еліта поступово захопила більшу частину органічно не 

властивих їй функцій, що призвело до часткового ототожнення влади з 

олігархічним бізнесом, що, безумовно, з‘явилося однією з най головних причин 

подій кінця 2013 – по теперішній час в Україні.  

В різних країнах вирішення проблем впливу економічних кіл на 

суспільно-політичні процеси відбувається у різні способи. Зокрема, у США в 



1946 р. було прийнято спеціальний закон про регулювання лобізму, у якому 

встановлено вимогу реєстрації усіх професійних лобістів (існує достеменно 

прописана процедура реєстрації лобістів). Лобісти змушені надавати під 

присягою детальні звіти про засоби, отримані і витрачені на вказані цілі тощо. 

Тобто, лобізм, як процес тиску на державні інститути влади зацікавлених груп 

або приватних осіб, там перетворили на відкритий інститут політичної системи, 

який прозоро і відкрито висловлює і втілює інтереси певних груп, за умови 

визнання на рівні парламенту (місцевої влади, самоврядування) їх 

конструктивності і доцільності. Однак такий закон може діяти лише в умовах 

існування контрольного органу, наділеного широкими повноваженнями і 

достатніми засобами. 

У Німеччині взаємодія між групами інтересів державно-адміністративних 

органів відбувається у формі консультацій. Консультативні органи при 

урядових закладах не мають певного юридичного статусу, не потребують будь-

якої адміністративної процедури, що робить її зручною і практичною формою 

контактів груп інтересів з державним апаратом. Лобістську діяльність регулює 

низка правових актів. Так, у 1972 р. було прийнято закон, який зобов‘язував 

публікувати у спеціальному виданні «лобістського списку» перелік організацій, 

що хочуть одержати офіційний доступ до парламенту і федерального уряду. 

Відповідно до цього кодексу, кожен депутат має офіційно реєструвати дані 

щодо своїх зв‘язків зі спілками, фірмами тощо. 

В Австрії, Франції, Голландії було створено структуру спеціального 

інституту – «Соціально-економічної Ради», який мав чіткий юридичний статус, 

виконуючи при цьому роль своєрідного лобістського парламенту. Рада може 

виступати як консультативний дорадчий орган, при цьому маючи право 

вирішального голосу в законотворчому процесі. 

Загалом іноземний досвід свідчить про те, що намагання оформити 

діяльність лобістських груп дозволяє вирішити питання контролю за ними, за 

умови прозорості і відкритості здійснення лобіювання та дотримання закону й 

демократії. 



Розв‘язання цієї проблеми в Україні має комплексний характер і потребує 

системного вдосконалення усіх сегментів державного управління. Роль 

держави в регулюванні економіки має зростати лише у відповідних напрямках. 

Це пов‘язано з тим, що результат дії вільних ринкових сил у державі не є 

ефективним з погляду українського суспільства загалом. Підставою для цього 

слугує також збільшення масштабів й ускладнення процесів і зв‘язків ринкової 

економіки. Метою посилення державної політики в економічних процесах 

мають стати : обмеження стихійності ринкових процесів; забезпечення 

виробництва товарів суспільного призначення; підтримка 

конкурентноспроможності та транспарентності ринку; проведення ротації у 

владних структурах (зокрема в регіонах), що відповідають за розвиток 

економіки; забезпечення прозорості перерозподілу прибутків тощо. 

Необхідно також вдосконалення політико-правової бази, яка, насамперед, 

відповідає за економічні функції держави та бізнесу в нашій країні та базується 

на розробці і впровадженні системних, послідовних і різнобічних дій держави з 

усунення причин та умов для існування і поширення корупції в системі 

взаємодії «бізнес – влада». У цьому контексті основну увагу слід приділити: 

максимальній прозорості і відкритості взаємин між представниками влади і 

бізнесу; спрощенні системи реєстрації, звітності, податкової політики щодо 

малого і середнього бізнесу; популяризації і допомозі громадським 

організаціям, що стежать за преференціями для представників бізнесу з боку 

влади, за якістю товарів, за розподілом торговельного простору тощо. 

Законодавче уведення інституції лобізму певною мірою дозволить 

забезпечити рівні можливості серед представників бізнесу в ухваленні 

важливих рішень як на державному, так і на регіональному рівні.  

Як ще раз продемонстрували останні події в Україні, соціальне 

розшарування, яке виникло внаслідок невтручання у процеси «тіньового» 

лобізму, посилило ризики соціальної і політичної нестабільності і стало 

головною причиною системної кризи як соціально-політичного, так 

економічного і навіть ідеологічного характеру в країні. 
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МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА 

УКРАЇНИ ЯК ЗАПОРУКА СТАБІЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ В 

УКРАЇНІ 

 

З листопада 2013 року в Україні спостерігався новий етап політичної 

кризи, який через непродумані силові дії можновладців згодом переріс у силове 

протистояння між громадянами та правоохоронними органами. 

Виходом з силового протистояння стало обрання головою Верховної Ради 

України Олександра Турчинова, наділення його повноваженнями щодо 

координації роботи Кабміну, а також прийняття парламентом Постанови № 

757VІІ "Про самоусунення Президента України від виконання конституційних 

повноважень та призначення позачергових виборів Президента України"». 

Цією постановою парламент встановив, що Президент України Віктор 

Янукович у неконституційний спосіб самоусунувся від здійснення  

конституційних повноважень та є таким, що не виконує свої обов‘язки, а тому 

народні депутати відповідно до пункту 7 частини першої статті 85 Конституції 

України призначили позачергові вибори Президента на 25 травня 2014 року. 

Не аналізуючи юридичний аспект прийнятих рішень, зрозуміло, що 

подібні рішення обумовлені політичними інтересами та є спробою не 

допустити подальших жертв з обох сторін протистояння. Відповідно, на думку 

автора, призначення виборів носить консенсусний характер і є однією з умов 

громадського перемир‘я та запобіжником подальшої ескалації конфлікту. Це 

можливо лише в тому разі, якщо виборче законодавство та всі виборчі 

процедури визнаватимуться громадянами як легітимні. Це, в свою чергу, 

вимагає проведення серйозного аналізу Закону «Про вибори Президента 

України» та особливостей практичного його застосування з метою розробки 

низки рекомендацій, які б вирішили проблеми колишніх виборів, а також 

зробили і сам процес, і його результат більш справедливим в очах громадян, а 

значить і більш легітимним. Лише в цьому разі, на думку автора, можливо 



забезпечити громадський мир та перевести протестні настрої із силової до 

політичної площини. 

Отже, які ж найбільші проблеми чинного закону про президентські 

вибори? Перш-за-все, слід сказати, що він є найстарішим з діючих виборчих 

законів (2009 року), а відповідно деякі важливі норми є застарілими порівняно з 

уже традиційними та більш прогресивними нормами інших виборчих законів. 

Зокрема, у чинному законі кількість членів ДВК ніяким чином не 

пов‘язана з кількістю виборців, що голосують на виборчій дільниці. Відповідно, 

навантаження на членів комісій буде різним. Крім того, в законі не забезпечені 

механізми реалізації членами виборчих комісій конституційних виборчих прав і 

недостатньо врегульовані механізми грошової компенсації за їхню роботу, що 

не сприяє забезпеченню дійсно якісного і професійного представництва та 

зрештою ефективної діяльності самої виборчої комісії. 

Окремо слід сказати про те, що у чинному законі містяться різні норми 

щодо прийняття комісією рішень. Зазвичай рішення приймається більшістю від 

складу комісії, однак в день голосування та під час повторного голосування 

рішення приймається «більшістю від присутніх членів комісії». Незважаючи на 

те, що подібна норма покликана запобігати зривам роботи виборчих комісій 

через неявку деяких членів комісії, ця норма є досить неоднозначною і 

потребує конкретизації задля унеможливлення зловживань із умисним 

недопуском деяких членів комісії на засідання. Окрім цього, ця проблема може 

проявитися під час приймання документів ОВК від ДВК – часто в разі 

виявлення помилки в протоколі члени ДВК замість того аби повертатися на 

дільницю і уточнювати протокол, просто переписують його неподалік від 

приміщення ОВК. Отже питання визначення формули прийняття рішень 

вимагає найскорішого вирішення. Автор пропонує змінити зазначену вище 

норму, прописавши, що рішення приймаються більшістю від складу комісії. 

Потребує змін і норма про відкликання члена комісії через порушення 

ним виборчого законодавства внаслідок відповідного рішення комісії вищого 

рівня. На думку автора, ця норма небезпечна, оскільки не виключає можливих 

маніпулювань з метою припинення повноважень членів комісії, поданих від 



кандидата-конкурента (членам ОВК, поданими іншими суб‘єктами подання, 

вигідніше визнати винним члена ДВК від конкурента, аніж від свого суб‘єкта 

подання). Для унеможливлення подібних ситуацій, які однозначно не сприяли б 

легітимності виборчого процесу та його результатам, автор вважає за необхідне 

змінити цю норму наділивши правом встановлювати винного лише суд, який є 

менш залежним від політичної кон‘юнктури та має більш високий рівень 

суспільної довіри. 

Потребує значного зменшення і розмір грошової застави для кандидатів, 

адже 2,5 мільйони гривень, які повертаються у випадку «проходження» до 

другого туру виборів, є неадекватними до середньомісячних зарплат громадян. 

Автор впевнений, що надмірний розмір грошової застави суттєво обмежує 

можливості для балотування багатьом кандидатам, що користуються значною 

суспільною підтримкою. А це означатиме, що виборці не сприйматимуть ні 

виборче законодавство, ні виборчий процес, ні його результат як легітимні, що 

в нинішніх умовах є надзвичайно небезпечним. 

Великою проблемою є й те, що закон про президентські вибори не 

вимагає від виборця, що хоче проголосувати «на дому», підтверджуючих 

медичних довідок. Звісно ж, це відкриває величезний простір для маніпуляцій 

із штучним збільшенням кількості виборців, що голосуватимуть «на дому», та 

подальшої фальсифікації виборчого процесу. 

Іншою проблемою є те, що Закон «Про вибори Президента України» 

надає ОВК та ДВК право вносити зміни до уточнених списків виборців (в тому 

числі, щодо включення чи виключення виборців) за відповідною заявою 

виборця та відповідними підтверджуючими документами навіть у день виборів. 

Це також відкриває можливості для можливих маніпуляцій. При цьому в 

законах про вибори до інших органів влади (які є новішими) цим правом 

наділені лише органи ведення державного реєстру виборців, та й то заява 

виборців має бути подана не пізніш як за два дні до дня виборів, але ніяк не в 

день виборів. Отже, ці норми закону про президентські вибори також 

потрібують уніфікації. 



Окремо слід сказати про відкритість та прозорість виборчого процесу, 

оскільки вони запобігають фальсифікаціям та напряму впливають на 

легітимність виборчого процесу. На жаль, в цій надзвичайно важливій сфері є 

багато проблемних питань. Перш-за-все, слід відзначити, що чинний закон не 

передбачає громадського спостереження за виборчим процесом. Відповідно, 

громадські організації не можуть мати своїх спостерігачів, не можуть 

отримувати копії протоколів про підрахунок голосів, а також не можуть 

оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність суб‘єктів виборчого процесу. Отже, 

до закону «Про вибори Президента України» потрібно внести зміни, які б 

надавали громадським організаціям ці можливості (за основу, на думку автора, 

можуть бути взяті норми з чинної редакції Закону «Про вибори народних 

депутатів України»). 

Іншою проблемою є те, що правом робити фото- і кінозйомку, аудіо- та 

відеозаписи наділені лише офіційні спостерігачі суб‘єктів виборчого процесу 

(тобто, найнижча ланка представництва), а у більш високих ланок 

представництва цього права не прописано. Звісно, що це часто призводить до 

серйозних конфліктів (особливо у випадку спроби зафіксувати порушення 

закону за допомогою відповідних технічних засобів). Відповідно для 

забезпечення легітимності виборчого процесу та належного громадського 

контролю необхідно наділити більш високі ланки  представництва правами 

нижчих ланок. 

Автор впевнений, що вирішення розглянутих проблем може дійсно 

запобігти поглибленню політичної кризи та виникненню нових протистоянь. 
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ДЕМОКРАТИЧНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВРЯДУВАННЯ В 

СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ ТА ОСНОВНІ ПЕРЕШКОДИ  

ЇХ ПРАКТИЧНОГО ВТІЛЕННЯ 

 

У сучасному політичному дискурсі термін урядування у політичному, 

адміністративному та економічному аспектах означає процес удосконалення 

роботи органів державної влади, поліпшення функціонування управлінської 

системи, прийняття та реалізації владних рішень. Саме у цьому контексті 

говорять про «належне урядування», що розуміється як необхідність 

реформування державної служби, сприяння ефективній організації державних 

структур, а також впровадження принципів відкритості, підзвітності та 

відповідальності у діяльність влади.  

Сучасна концепція врядування наголошує на системі цінностей, політик 

та інституцій, завдяки яким суспільство управляє своєю економікою, 

соціальними та політичними справами завдяки взаємодії держави, 

громадянського суспільства та бізнесу (приватного сектора). Врядування має 

три дійові сили: державу, яка створює сприятливі політико-правові умови, 

приватний сектор, який генерує робочі місця й доходи, та громадянське 

суспільство, яке посилює політичну та соціальну взаємодію. Сутність 

врядування – сприяти розвитку взаємодії між цими трьома секторами для 

підтримки орієнтованого на людей розвитку.  

При цьому, однією із головних сучасних тенденцій у міжнародних 

відносинах та розвитку міждержавної взаємодії можна відзначити зростаючий 

вплив глобалізаційних процесів, коли підвищується інтенсивність фінансових 

та інформаційних потоків, з‘являються нові політичні актори. У таких умовах 

дотримання основних принципів демократичного урядування передбачає 

виконання основних завдань держави щодо нормотворчої діяльності вищого 

рівня, створення належних умов для виконання положень нормативних актів, 

впровадження державної політики щодо різних сфер життєдіяльності 



суспільства та повноцінне забезпечення та захисту прав і свобод людини і 

громадянина у вигляді спорів в судах. 

На думку Р. Філоненко, утвердженню демократичних принципів в 

організації урядування заважають такі чинники, як «висока 

забюрократизованість апаратів і управлінських процедур у державній владі й 

самоуправлінні на тлі ще низької політичної й управлінської культури 

чиновництва; низька законослухняність на всіх рівнях влади, навіть на вищих 

щаблях політичного управління; недостатньо висока політична й правова 

культура громадян, які не можуть внаслідок цього відстояти свої права й 

свободи; високий рівень конфліктності в суспільстві та серед політичної 

еліти» [1]. 

До основних причин цього відносять недостатній розвиток сталих 

елементів громадянського суспільства, відсутність необхідної кількості 

активних соціальних суб‘єктів демократичної трансформації суспільства, 

недостатній рівень політичної та правової культури і всього суспільства, і еліти, 

певна безсистемність і невпорядкованість законодавства. 

Однією із головних проблем виступає соціальне розшарування, а 

зростання нерівності сприяє розвитку авторитарних тенденцій.  

На думку О. Кіндратець «відбувається поляризація суспільства: на 

одному полюсі концентруються апатія й пасивність, на другому – намагання 

монополізувати й закрити для громадян сферу прийняття політичного рішення; 

соціальна нерівність маргіналізує знедолені верстви, підштовхуючи їх до втечі 

від політики і нелегітимних форм протесту. Вони стають соціальною базою 

політичного екстремізму, оскільки не мають можливості артикулювати й 

захищати свої інтереси в публічній сфері; соціальна нерівність культивує в 

суспільстві атмосферу, що сприяє руйнуванню підвалин соціальної 

справедливості і загального блага, моральних засад суспільної єдності [2]. 

Таким чином, демократичне урядування передбачає розширення участі 

громадянських структур в управлінні публічною сферою, коли вертикальний 

вимір управління доповнюється горизонтальним.  
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ОПОЗИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОСОБЛИВИЙ ТИП  

ПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Аналіз функціонування політичної опозиції, визначення сутності понять 

«опозиція» та «опозиційна діяльність» потребує теоретичного осмислення 

даного феномену з точки зору політичної науки. Проблема дослідження 

опозиції має велике прикладне та теоретичне значення для сучасного 

політичного дискурсу. 

Функціонування опозиції у демократичному суспільстві – це, передусім, 

формування альтернативного порядку денного (програми діяльності з 

вирішення актуальних суспільних проблем) та критика діяльності влади 

(владного курсу). 

Існування опозиції є невід‘ємною рисою демократичного устрою та 

громадянського суспільства. Опозиція – це носій альтернативних шляхів 

розвитку суспільства, її діяльність оптимізує ухвалення державних рішень, 

спонукає зважати на інтереси всіх зацікавлених груп суспільства. Варто 

погодитись із українським дослідником В. Чумаком у тому, що 

«Інституціалізація опозиції є засобом конструктивного розв‘язання 

суперечностей між інтересами різних соціальних груп, складовою механізму 



стримувань і противаг у структурі відносин у сфері влади. Опозиції потрібно 

гарантувати можливість не лише висловлювати альтернативні погляди, а й бути 

рівноправним суб‘єктом політичного процессу» [1]. Водночас визначення 

статусу політичної опозиції має передбачати вимоги й до неї самої, насамперед 

вимогу налаштовуватися на конструктивні форми співпраці, не вдаватися до 

неконституційних способів протистояння, будувати цивілізовані відносини з 

владою. 

У процесі дослідження опозиційної діяльності як особливого типу 

політичної діяльності необхідно враховувати специфіку політичної системи 

країни, партійної системи (двопартійна, багатопартійна та ін.), виборчої 

системи, рівень політичної культури, традиції взаємодії влади та громадян.  

Оcобливої ваги у процесі демократичного переходу країни набуває 

правовий статус опозиції, визначення сфери її відповідальності (рівень участі у 

політичному процесі, посади в органах державної влади та місцевого 

самоврядування, кількість та якість поданих законопроектів, формування та 

діяльність альтернативного, «тіньового» уряду та ін.). 

У роботах представників інституціоналізму та неоінституціоналізму 

(«критичного» інституціоналізму) аналізується процес формування інституту 

опозиції, правові основи взаємодії влади та опозиції. Для посткомуністичних 

країн дослідження опозиції з точки зору інституціоналістської теорії 

пов‘язується із демократизацією та консолідацією інституцій, таких як партії, 

громадські організації, групи інтересів, еліти. При цьому враховуються фактори 

глобалізації, федералізації, формування виборчого права та процедур, роль 

парламенту, судової гілки влади, репрезентації груп, спільнот, націй. 

По-друге, у роботах представників структурного функціоналізму 

існування та діяльність політичної та соціальної структури (зокрема, опозиції) 

обумовлює виконання нею певних функцій: формулювання альтернативних 

візій політичної реальності, критика владних інституцій, аналіз причин 

відповідного суспільного стану та боротьба за владу. 

По-третє, біхевіоралізм дає пояснення діяльності опозиції через 

особистісну та групову поведінку, наголошує на необхідності 



міждисциплінарних досліджень феномену опозиції у демократичному 

суспільстві, виділяють роль політичної культури у формуванні політичної 

поведінки.  

По-четверте, теорія політичних еліт аналізує формування та 

функціонування опозиції, як частини елітної групи політичного класу. Низька 

активність опозиції вважається однією із ознак кризи демократичної політичної 

системи та занепаду панівного класу. Такі теорії, як теорія плюралізму еліт 

(Р. Арон), конкурентної елітарної демократії (Й. Шумпетер) та теорія 

правлячого класу (Г. Моска) об‘єднує головна ідея однорідності еліт, які 

конструюють «трикутник влади» у складі політичної, економічної й військової 

верхівки. Пов‘язана з теоріями еліт, теорія поліархії Р. Даля навпаки, 

заперечується єдність еліт. У ній проголошується необхідність функціонування 

опозиційних суспільних груп  з метою забезпечення прийняття ефективних 

політичних рішень. У роботах представників класичних елітарних теорій 

досліджується роль правлячих і неправлячих еліт у політичній діяльності 

(В. Парето), визначаються риси політичної еліти та фактори, які обумовлюють 

циркуляцію еліт, аналізується роль державної бюрократії в механізмі 

політичної діяльності та розглядається олігархія як форма організації 

соціальних структур (зокрема, політичних партій).  

 По-п‘яте, теорія «майбутнього державного управління» досліджує 

взаємодію опозиції та влади у процесі вироблення стратегії державної політики, 

урядування на місцевому (локальному), регіональному та глобальному рівнях. 

Окремо досліджується опозиція, як територіальні та корпоративні групи у 

політичній діяльності.   

По-шосте, теорія раціонального вибору та теорія суспільно вагомого 

вибору охоплюють цілий комплекс досліджень опозиційної діяльності – від 

коаліційних ігор, егоїстичної поведінки індивідуальних та колективних 

політичних акторів до теорії організації, теореми неможливості К. Ероу та 

теорії колективної дії М. Олсона.  

Діяльність опозиції напряму залежить від типу політичної та партійної 

системи суспільства. У процесі формування опозиції при переході до 



демократичного політичного режиму необхідно враховувати як наявний досвід 

країн консолідованої демократії, так і історичний контекст, який був 

притаманний минулим політичним практикам суспільства. 
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ФУТУРОЛОГІЯ І КАР`ЄРНІ ПЕРСПЕКТИВИ  

 

        Нам пощастило жити в добу технологічного прориву і нових 

інноваційних можливостей. Те, про що вчора не можна було навіть помріяти, 

стає реальністю. Життя змінюється з величезною швидкістю. Зорієнтуватися в 

новому середовищі нам допомагають нові дисципліни, зокрема, футурологія. 

Футурологія (від лат. futurum — майбутнє та грец. λόγος — вчення) — це наука 

прогнозування майбутнього, в тому числі шляхом екстраполяції існуючих 

технологічних, економічних або соціальних тенденцій чи спробами 

передбачення майбутніх тенденцій [1]. 

      Почалася футурологія не з наукових монографій, а з художньої 

літератури – утопій Томаса Мора, Томмазо Кампанелли, наукової фантастики 

ХІХ століття. Артур Кларк передбачив телекомунікаційні супутники, Жюль 

Верн – освоєння Місяця, Герберт Уельс – танки (1903 рік), повітряне 

бомбардування (1908 рік), атомну бомбу (1908 рік); Карл Чапек – роботів (1921 

р.). Ці люди намагалися передбачити майбутнє, спираючись на свою уяву. 

Науковий підхід до передбачення майбутнього починається лише у ХХ ст.  



     На думку дослідників, технологічне прогнозування досягло своїх перших 

успіхів в 1945 році, коли авіаційний інженер Теодор фон Карман очолив 

команду вчених, які передбачили появу надзвукових літаків, безпілотних 

літальних пристроїв, самонавідних ракет, нових систем бортової комунікації, а 

також атомну зброю дальнього радіусу. Коріння футурології ведуть і до 

корпорації RAND, яка досягла неймовірного успіху , розробивши метод Дельфі 

та систему для аналізу і генерації кращих сценаріїв . Стратег Герман Кан з 

RAND у 1961 році видав книгу «Про термоядерні війни», а у 1967, вже 

залишивши корпорацію – книгу «Рік 2000 : основи для обговорень наступних 

33 років». Ця книга викликала великі суперечки і надихнула такі впливові і 

спірні футурологічні роботи, як «Людство на переломі» і «Межі зростання». 

Завдяки останній футурологія стала надбанням широкої аудиторії [2].  

      Отже, очевидно, що завтра ми житимемо в абсолютно іншому світі. Це 

змушує замислюватися над кар`єрними питаннями. Які професії будуть 

популярні у ХХІ столітті? На це питання нам дозволять відповісти не лише 

фантастичні фільми, а й прогнози футурології.    

       Через 10-20 науково-технічний прогрес продовжить змінювати обличчя 

Землі і суспільство, виводячи на перший план абсолютно інші професії. Якщо 

вірити футурологам, то список найбільш високооплачуваних професій 

виглядатиме наступним чином. 

      На першому місці опиняться спеціалісти з нанотехнологій. 

Нанотехнології - це технології, засновані на роботі з молекулами і атомами, це 

технології, що використовують найбільш приховані і цінні властивості 

речовини. Вони дозволять створювати нові напівпровідники і оптику, унікальні 

конструкційні матеріали, мініатюрні датчики виявлення компонентів 

біологічної зброї та хімічних речовин, а також комп'ютери, які за своєю 

продуктивністю на кілька порядків перевершать існуючі аналоги. 

      На друге місце вийдуть спеціалісти, які працюватимуть на стику 

електроніки та біотехнологій – в галузі трансплантацій. Майже як у 

фантастичних фільмах і книжках вчені подарують людям часткове безсмертя – 

вони вирощуватимуть окремі органи – нирки, легені, печінку тощо –  



лабораторіях. Їх будуть пересаджувати людям замість протезів і штучних 

органів. 

      Внаслідок збільшення тривалості життя популярною стане професія 

консультанта для літніх людей. Ці фахівці будуть прекрасно розбиратися в 

останніх досягненнях сучасної медицини, мати запас знань у сфері лікарських 

засобів, протезування, психології, природних препаратів, дієти і фітнеса, і 

допомагатимуть людям похилого віку у повсякденному житті.  

     Популярними стануть й хірурги, які займатимуться збільшенням пам‘яті. 

Їх основним завданням стане допомога тим, у кого пам'ять «перевантажена» і 

заважає засвоювати нову інформацію. 

    Затребуваними будуть екологи  - фахівці, які боротимуться зі зміною 

клімату;  розробники нових видів транспорту, які працюватимуть на   

альтернативному паливі, а також   працівники вертикальних ферм, 

розташованих у великих містах. Ці фермери нової формації будуть фахівцями в 

інженерії, ботаніці та торгівлі. 

     Оскільки спілкування в соціальних мережах стане все популярнішим, 

більше стане і різних віртуальних конфліктів,  які можуть перерости у 

справжню війну і завдати психологічної шкоди. Уникнути проблем допоможуть 

кваліфіковані психологи - соціальні працівники соціальних мереж, які стануть 

своєрідною службою порятунку для користувачів Інтернету. Взагалі 

інформаційний простір через десяток років досягне небачених розмірів. 

Гарантовано знищити непотрібну інформацію про свою персону чи бізнес 

допоможуть фахівці-утилізатори. Вони подбають про те, щоб жоден файл не 

опинився в руках ваших конкурентів або недругів. 

   Я перерахував лише частку професій майбутнього. Деякі з них звучать 

екзотично, але той, хто хоче досягти кар‘єрного успіху, вже сьогодні повинен 

замислитися над вибором фаху.  
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РОЗВИТОК СПЕЦІАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ  

У ПЕРІОД ЮНОСТІ 

В останні роки бурхливі дискусії розгортаються навколо питання 

розвитку спеціальних здібностей особистості та їх структури. У юнацькому віці 

спеціальні здібності розвивається безпосередньо за участі соціального 

оточення. У цей період для юнаків характерна підвищена інтелектуальна 

активність, стимульована не тільки їх природною допитливістю, а й бажанням 

розвинути, продемонструвати свої здібності, отримати високу оцінку 

навчальної та творчої діяльності. Розв'язуючи складні завдання, студенти 

виявляють не тільки високорозвинений інтелект, а неабиякі спеціальні 

здібності. 

Спеціальні здібності  досить тісно пов'язані з вимогами конкретної 

діяльності. Загальний розумовий розвиток веде до формування інтелекту, в 

цілому,  і разом з тим до виявлення і розвитку більш часткових його сторін. 

Чим вище рівень загальних здібностей людини, тим успішніше розвиваються й 

спеціальні її здібності.  

Дослідники наголошують, що саме в період юності мають тенденцію 

розвитку широкі пізнавальні інтереси, пов'язані з прагненням усе самостійно 

перевірити, особисто впевнитися в істинності знань, думок. У ранньому 

юнацькому віці динамічно розвиваються такі індивідуальні особливості 

мислення, як творчість, самостійність, гнучкість. У старшому юнацькому віці, 

http://technologynews.com.ua/pages/page_5761.html


на межі переходу до віку дорослості,  таке бажання дещо згасає, з'являється 

більше довіри до досвіду інших, яка ґрунтується на раціональному ставленні 

до її джерела [3]. 

У ранньому та пізньому юнацькому віці відбувається прогресивний 

розвиток теоретичного мислення (обдаровані особистості виявляють логічне 

мислення, здатність займатися теоретичними міркуваннями та самоаналізом), 

їх інтелект формується як цілісна структура. У цьому віковому періоді 

починає окреслюватися індивідуальний стиль інтелектуальної діяльності 

(пізнавальний і когнітивний стилі), формується ментальний досвід, 

виробляються індивідуальні варіанти способів сприймання, запам'ятовування 

і мислення, які визначають шляхи набуття, накопичення, перероблення та 

використання інформації[2].  

У юнаків з розвиненими спеціальними здібностями яскраво виражена 

пізнавальна потреба, що виявляється у пошуку нового знання, у задоволенні від 

розумової праці. Обдаровані юнаки знаходяться у постійному пошуку складної 

інтелектуальної роботи, яка є підґрунтям для саморозвитку та 

самовдосконалення обдарованої особистості. 

У багатьох обдарованих юнаків спостерігається особистісна вразливість 

і пов‘язана з нею підвищена емоційна чутливість, яка виявляється в 

найрізноманітніших формах. Події, не надтозначні для звичайних особистостей, 

для них стають джерелом найяскравіших переживань [1].  

Для значної частини обдарованих юнаків характерний перфекціонизм, 

тобто прагнення домогтися досконалості у виконанні робіт. Також особливою в 

обдарованих юнаків є самооцінка, тобто уявлення особистості про свої сили й 

можливості. Цілком закономірно, що самооцінка у них завищена, однак іноді, в 

надто емоційних осіб, самооцінка відрізняється суперечливістю, нестабільністю 

– від дуже високої самооцінки в одних випадках до надзвичайно низької в 

інших. 

Дуже важливою особливістю особистості юнацького віку, яка виявляє 

ознаки обдарованості, є внутрішній локус контролю, тобто взяття на  себе 



відповідальності за результати своєї діяльності (а надалі й за все, що 

відбувається з нею). 

Одна з основних особистісних характеристик осіб юнацького віку із 

підвищеними творчими можливостями – автономність, труднощі, а іноді й 

неможливість діяти в групі, думати й чинити так, як більшість. 

Непередбачуваність обдарованої особистості, нестереотипна поведінка нерідко 

призводе до конфліктів з оточуючими. 

У юнацькому віці основні складові структури обдарованої особистості 

постійно вдосконалюються і розвиваються, набувають цілісності, 

комплексності.  

Таким чином, обдаровані  особистості у  період юності мають 

можливість швидко орієнтуватися в тих чи інших ситуаціях, аналізувати, 

узагальнювати, передбачати те, що було поза увагою інших, миттєво 

вирішувати проблеми, які виникають. 
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ЕСКАПІЗМ ЯК ВІДХІД ВІД РЕАЛЬНОСТІ 

У сучасному світі існує безліч стресів, які кожен день певним чином 

впливають  на людину. Тому не дивно, що будь-яка людина прагне втекти, хоча 

б ненадовго, від реальності і відпочити. Часто для відпочинку люди 

використовують світ фантазій: читають книжки, переглядають фільми, грають в 



комп‘ютерні ігри. Перше, що знаходить людина в альтернативному світі - це 

відпочинок і спокій. Перемикаючись з об'єктів реальних на вигадані, вона на 

якийсь час відволікається від усіх своїх проблем і турбот,  перестає 

хвилюватися, злитися, відчувати негатив. Природно, що психологічно 

відпочити за рахунок уяви можна лише в тому випадку, якщо фантазії ці 

позитивні, не містять страшних елементів, які провокують масштабний викид 

негативу. Крім того, більшість з джерел (форм) альтернативної реальності - 

література, кіно, театр - влаштовані таким чином, що дозволяють розслабитися 

не тільки нервам, а й тілу. Друга, не менш важлива функція розумного 

фантазування - емоційна компенсація. Для багатьох отримані емоції можуть 

стати джерелом позитиву, бадьорості, заповнити прогалину реальних подій і 

переживань. Третій безсумнівний плюс фантазій - самореалізація і можливість 

розвивати творчі навички. 

Відхід від реальності в сферу фантазій в науковому колі називається 

ескапізмом. Саме слово походить від англійського дієслова « to escape » - 

тікати, уникати, рятуватися, вислизати. За даними Webster's New Collegiate 

Dictionary (1976) ескапізм - це буденне відволікання розуму в сторону уявної 

або розважальної діяльності в якості втечі від реальності або рутини [5]. 

Більшість визначень ескапізму зводяться до того, що людина в ситуації стресу, 

кризи або просто небажання справлятися з життєвими труднощами, прагне піти 

від реального світу у світ ілюзій. Ескапізм трактується як одна з базових, 

невід'ємних здібностей людської психіки, нерозривно пов'язана з уявою, 

фантазією і пізнавальним інстинктом. Головним у ескапізмі є причина відходу 

від реальності: стрес, дискомфорт, негативні відчуття і переживання,  рутина, 

як вірно зазначає Бенсон, від одноманітності [2].  

Прояви ескапізму умовно можна розділити  на «м'які» і «жорсткі». 

«М'який» ескапізм передбачає будь-яку діяльність, що призводить до відходу 

від продукування соціальної активності, наприклад читання книг, перегляд 

фільмів, подорожі, заняття творчістю і т.д. Тоді як «жорсткий» ескапізм 

проявляється в повному переході особистості в «інший світ», як це 

відбувається, наприклад, у певної групи учасників рольових ігор. У ситуаціях 



«жорсткого» ескапізму мова йде не тільки про зміну оточення, а й про 

трансформацію власної психіки, про втечу від свого власного Я. «Жорсткий» 

еспанізм є патологічним явищем і сам по собі негативно впливає на 

особистість. Такими видами «жорсткого» еспанізму виступає надмірне,  

фанатичне захоплення комп‘ютерними іграми, спілкуванням в соціальних 

мережах, читанням книжок [3]. 

Надійним захистом від патологічного ескапізму може стати якийсь 

«з'єднувальний місток» між двома світами, через який у випадку потреби 

можна перебратися з одного боку на інший. В якості такого містка може 

виступити  творча діяльність, застосування креативного підходу в роботі і 

житті, тобто проекція фантазії на дійсність. Виносьте зі світу фантазій 

позитивні емоції і відразу ж спрямовуйте їх на корисну діяльність, надихайтеся 

прикладами персонажів, шукайте в вигадках нестандартні рішення 

повсякденних проблем. Привчивши себе поводитися подібним чином, ви 

створите міцний зв'язок між двома, здавалося б, протилежними складовими 

власного життя [1].  

Ескапізм дає можливість самореалізації тим, хто відчуває її недолік в 

повсякденному житті. Прагнення до ескапізму є характерною рисою сучасного 

суспільства. Це пов'язано із збільшенням часу дозвілля з одного боку, і з 

розмитістю суспільних ідеалів з іншого боку. Людина, орієнтована на якусь 

зовнішню мету, в житті менш схильна до «впадання» в ескапізм. Ескапізм 

характерний для тих, хто, відчуваючи нестачу чогось у повсякденному житті, 

шукає це «щось» в іншому місці. Цим недоліком, як правило, є нестача Я - 

образів. Будучи нездатним повністю максимально розкрити своє Я в буденному 

житті, людина змушена розкривати свій потенціал за допомогою віртуального 

світу. Сама ж необхідність розгортання нових Я - образів, яка призводить до 

ескапізму, з екзистенціальної точки зору пояснюється прагненням до безсмертя. 

Ескапізм дозволяє жити не двічі, і не тричі, а нескінченну кількість разів. В 

уявному світі хід часу мінливий - залежно від наших відчуттів, він ніби 

стискається або розтягується. Зрозуміло, це не фізичні, а психологічні 

характеристики часу. Але завдяки цій психологічній особливості, ескапізм 



дозволяє людині пережити за певний проміжок часу багато більше, ніж це є 

можливим в реальному часі [4].  

Таким чином, якщо вибирати правильні способи «відпочинку» від 

реального світу і існуючих в ньому проблем, то ескапізм виступає не як 

самообман, в ході якого людина підмінює бажаною реальністю справжню, а 

активне творче конструювання суб'єктивної реальності, яка може послужити 

способом до кращого розуміння реальності. 
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СТУДЕНТСТВО ЯК РУШІЙНА СИЛА СУСПІЛЬСТВА  

Студентство і студентські роки – дивовижний витвір раннього 

середньовіччя християнської цивілізації. В ХІ–ХІІ століттях, коли з'являються 

перші університети, зароджується і культура молодості. Вона запроваджується 

саме через студентство – цей найрозумніший, найактивніший, яскравий і, 

звичайно, психологічно найскладніший прошарок молоді [5, c. 8]. 

В ―Українському педагогічному словнику‖ ―студент‖ трактується як 

учень вищого навчального закладу. У Стародавньому Римі та в часи 



середньовіччя студентом називали кожного зайнятого процесом пізнання. З 

організацією, у XII столітті, університетів термін ―студент‖  застосовували до 

тих, хто навчався (спочатку і до тих, хто викладав) в університетах. Після 

введення в університетах вчених звань для викладачів (магістра, професора та 

ін.) студентами називають лише тих, хто в них навчається [2, c. 322].  

Згідно із Законом України Про вищу освіту студент (слухач) – особа, яка 

в установленому порядку зарахована до вищого навчального закладу і 

навчається за денною (очною), вечірньою або заочною, дистанційною формами 

навчання, щоб здобути певний освітній або освітньо-кваліфікаційний рівень [7, 

c. 26]. 

Студентська група — це суспільна диференційована соціально-

демографічна спільнота, якій притаманні специфічні фізіологічні, психологічні, 

пізнавальні, культурно-освітні властивості, що характеризують її біосоціальне 

дозрівання як здійснення самовиразу її внутрішніх сутнісних сил і соціальних 

якостей. Цей період характеризується настанням психологічної і фізичної 

зрілості. [7, c. 26-27]. 

Студентський вік припадає переважно на період пізньої юності або 

ранньої дорослості. В цей час закінчується фізичне дозрівання організму, 

набувається та ступінь духовної зрілості, яка дозволяє самостійно вирішувати 

питання вибору професії, участі у виробничій праці після закінчення школи чи 

вузу. В юності різко активізується ціннісно-орієнтаційна діяльність. [3, c. 42]. 

На сьогодні існують різні вікові періодизації фаз розвитку дорослої 

людини. За міжнародною класифікацією завершення юності і початок 

дорослості починається для жінок в 20 років, а для чоловіків – в 21 рік. Отже, 

більшість студентів в період навчання у вузі завершує свою фазу юності і 

переходить у фазу дорослості. В цей період завершуються головні фази 

біологічного і особистісного розвитку. Формування основних рис та 

особливостей характеру і особистості студента, як правило, теж завершується. 

Іде відкриття свого внутрішнього світу – дуже важлива радісна і хвилююча 

подія, формується власна ―Я – концепція‖ [6, c. 6]. 



Юність, як стверджує Б.Г.Ананьєв, є сенситивним періодом для 

розвитку основних соціогенних потенцій людини, найсприятливішим для 

завершення формування особистості та утвердження її психофізичних сил. В 

юнацькому віці проявляється найвища швидкість оперативної пам‘яті й 

переключення уваги, здатність до розв‘язання вербально-логічних задач тощо. 

Це ―золота пора‖ людини щодо високого розвитку комплексу функціональних 

рівнів, досягнення найвищих результатів, які ґрунтуються на всіх попередніх 

процесах її біологічного, психологічного та соціального розвитку [1, c. 5-6]. 

У студентські роки формуються характер молодої людини, світогляд, як 

система поглядів, знань, переконань, власної життєвої філософії. Саме у цей час 

відбувається формування здібностей до прийняття відповідальних рішень, 

потреби емоційної близькості, коли цінності дружби і любові стають 

визначальними, формування індивідуальності, що знаходить прояв у створенні 

власних теорій сенсу життя, кохання, щастя тощо [7, с. 29]. Формується 

самосвідомість, як відмічає І. С. Кон, це ―складна психологічна структура, до 

якої входять по-перше, усвідомлення своєї значущості, по-друге, усвідомлення 

власного ―я‖ як активного, дієвого початку, по-третє, усвідомлення своїх 

психічних особливостей і якостей, по-четверте, певну систему соціально – 

моральних самооцінок‖ [4, с. 58]. 

Відповідно до вище перелічених психологічних особливостей цього 

вікового періоду, студенти висловлюють свою позицію, беруть владу в руки, 

яка в них є по праву в демократичному суспільстві,  голосно заявляють про ті 

права, які порушуються і відстоюють свою точку зору. Вони є провідниками 

позитивних соціальних змін, активним учасниками державного будівництва. 

Студентство завжди було каталізатором суспільних змін й завжди 

впливало на історію розвитку власних держав. Саме студентська молодь 

домоглася заміни уряду у Революції на граніті (1990 року), саме вона стала 

одним із найактивніших учасників Помаранчевої революції 2004 року, а також 

сьогоденних революційних подій починаючи з листопада 2013 року. Молоді 

люди своєю енергією здатні розібратися і не допустити негативних наслідків 

для держави – це у їхніх силах. Саме вони обирають свій шлях.  



Студенти є досить незалежними особистостями, бо ще не має таких 

факторів, які б не давали можливості здійснювати важливі, відчайдушні, 

революційні кроки у житті. Можемо сказати, що не має обтяжуючих чинників, 

адже більшість із них ще не мають власних дітей, стабільної роботи і все життя 

попереду. Вони несуть відповідальність за себе і за своє майбутнє і йде чітке 

усвідомлення того, що все чого вони доб‘ються зараз стане фундаментом у 

подальшому житті як для них, так і для їхніх нащадків. Студенти в силу своєї 

вікової категорії зазвичай емоційні, всі події сприймають дуже яскраво, вони 

максималісти і в період важких життєвих ситуацій діють за принципом ―Все 

або нічого‖ . Тому студентство, на фоні інших соціальних груп, 

зарекомендувало себе як самостійна, рішуча, відчайдушна сила, яка впливає на 

прогрес, яка приймає важливі рішення, відповідає за них, усвідомлює наслідки, 

відстоює свою думку, це впевнені в своїх силах соціально активні люди.  

Отже, студентство є складовою частиною молоді, її специфічною 

групою, що характеризується особливими умовами життя, побуту і праці, 

суспільною поведінкою і психологією, системою ціннісних орієнтацій, 

частиною суспільства яка найбільше схильна до рішучих змін в житті. Тобто, 

студентство треба розглядати як соціальну групу в системі вищого навчального 

закладу, яка має свою мету, свої специфічні особливості, і яка готується до 

виконання соціальних ролей і функцій інтелігенції. Можемо сказати що 

студенти завжди були, є і будуть рушійною силою, важелем прогресу, ланкою 

суспільства найбільше здатною до важливих вчинків. 
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ТРАВМА ВІД ВТРАТИ БЛИЗЬКОЇ ЛЮДИНИ ЯК ЧИННИК 

ПСИХОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ 

Проблема втрати близької людини є актуальною протягом усього 

існування людства. Вона знаходить своє відображення як на науковому рівні 

пізнання, так і в повсякденній буденності життя особистості. 

Звичайно, що формулювання такого твердження, як «травма від втрати 

близької людини є чинником психологічного розвитку», здається на перший 

погляд парадоксальним. Та попри це в повсякденному житті, у деяких випадках 

можна простежити саме такий розвиток подій. Кожна особистість є 

універсальною, тому кожен по-своєму переживає горе від втрати значущої для 

себе людини, намагаючись впоратися зі своїми емоціями та почуттями. 

У деяких особистостей невдачі будять неприборкану рішучість. Коли 

людина втрачає когось дуже значущого для себе, її життєвий шлях стає 

окресленим ясніше, і гору бере самомотивація. Люди, що пережили важку 

травму, закарбовують це в собі і змінюються під впливом пережитого. 

Внутрішні вольові механізми або перебудовуються і починають працювати в 

підвищеному режимі, або особистість руйнується, тобто починає деградувати.  

Втрата близької людини – складний життєвий етап, який потрібно 

пройти, і уникнути страждань на цьому етапі не вдасться. Інша людина своєю 

присутністю в житті або відсутності в ній здатна викликати найсильніший біль, 

для переживання якого необхідні час та сили. Будь-яка втрата – це життєва 

криза, яка вимагає від людини перебудови її психічної реальності. У китайській 

мові слово «криза» складається з двох ієрогліфів: один означає «небезпека», 



інший - «можливість». Концепція кризи двояка: небезпека або травма можуть 

трансформуватися у можливість або ж призвести до руйнування. Всі системи 

схильні до ентропії, що означає схильність до ускладнення і хаосу. Другий 

закон термодинаміки говорить, що системи або руйнуються, або гинуть в точці 

«абсолютного холоду». Тобто, коли системи або люди досягають переламного 

моменту або «хаосу», вони або гинуть, або оновлюються, часто досягаючи 

більш високих ступенів розвитку, ніж раніше. Особистості, що пізнали хаос, 

діють інакше, ніж інші. Вони йдуть на більш серйозний ризик і одночасно 

коливаються куди менше за інших. Виходить, що чим глибша криза, тим 

більший вплив у плані ентузіазму і схильності до ризику він надає. Криза іноді 

стає ключовою складовою творчої енергії і успіху. 

Доктор Пригожин виявив, що «душевні страждання, занепокоєння і 

колапс можуть викликати нові емоційні, розумові і духовні сили. Здивування і 

коливання можуть призвести до нових ідей». Також Пригожин підтверджує 

положення про те, що особиста криза може призвести до особистого успіху [3]. 

Для підтвердження дійсності такого твердження, можна привести 

конкретні приклади з життя відомих особистостей. А саме, Пабло Пікассо 

пережив смерть своєї восьмирічної сестра, яка померла від дифтерії. Під час 

хвороби сестри, Пікассо уклав з Богом щось на зразок договору, пообіцявши 

кинути живопис, якщо сестра виживе. Смерть сестри глибоко його травмувала, 

та попри це він ще завзятіше почав малювати, завдяки чому і здобув всесвітньої 

слави та набув звання генія [1]. 

З сьогодення прикладом може стати відома українська співачка Тіна 

Кароль, після смерті чоловіка, вона не лише не перестала займатися своєю 

творчістю, а навпаки заглибилася у ній – написала нові пісні, випустила альбом, 

гастролює з концертами по Україні, а також зняла фільм «Сила любові та 

голосу». За її словами, це фільм про любов, про молитву і про людей. Про віру 

як рушійну силу, про молитву як про чисту духовність і про любов як про 

відданість. Своєю творчістю Тіна Кароль хоче допомогти тим, кому важко 

фізично, морально, допомогти пережити схожі трагедії в сім‘ї, показати силу 

жінки. Своїм прикладом, вона також показує, що найсильніше в людині це 



душа, що життя, незважаючи ні на що, продовжується тому потрібно 

розвиватися та  йти  далі [2].  

Отже, незважаючи на свою парадоксальність, трактування, що травма від 

втрати близької людини є чинником психологічного розвитку, має право на 

існування. Звичайно, що так буває не завжди і не у всіх випадках. Все залежить 

від людини, від її особистісних характеристик та індивідуальних рішень. 
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МАРГАРЕТ МІД: ОБРАЗ ДИТИНИ ЯК ОБ’ЄКТ  

КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ 

У статті здійснюється спроба аналізу наукових поглядів Маргарет 

Мід. Розглядаються основні праці Маргарет Мід  про дитячу культуру та їх 

культурологічний аналіз.  

Ключові слова: культура, дитинство, культурологічний аналіз. 

This paper attempts to analyze scientific views of Margaret Mead. The main 

work of Margaret Mead about children's culture and cultural analysis.  

Keywords: culture, childhood, cultural analysis. 

 

Маргарет Мід – відомий американський етнолог, культуролог та 

громадський  діяч  ХХ  століття.  Вона  була  представником  наукової  школи  

«Культура-та-Особистість»,  яка  поєднувала  методи  психології  та  

антропології. Ця  школа  сформувалася у 20-30 роках ХХ століття. 

Засновниками школи вважаються Франц  Боас,  Рут  Бенедикт  та  Маргарет  
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Мід.  Нею  проводилися  психологічні  дослідження  особистостей  та  вже  на  

основі  психологічних  методів  дослідження  вивчалася  відповідність між 

особистістю  та культурою. В контексті діяльності наукової школи  поняття  

«дитинство»  розкривається  як  період,  під  час  якого  відбувається 

формування  відношень  «особистість-культура».  З  одного  боку,  дитинство 

відображає    світ  «дорослих  людей»,  де  через  засоби  виховання,  певні  

ритуали,  традиції  відтворюються  зразки  поведінки  дорослої  людини,  а  з  

другого  боку  –  формуються  різні  конфігурації  взаємовідносин,  які  вони  

засвоюють  та  потім  транслюються у доросле життя. Маргарет Мід займалась 

проблемами інкультурації та соціалізації дітей, наважувалася знайти 

універсальні моделі виховання дітей, які  допоможуть  уникнути  конфліктів  

підліткового  віку  в  цивілізованих  країнах  та  одночасно  вирішать  проблему  

жителів  Америки.  Об‘єктом  для  антропологічного  польового  дослідження  

вона  обирала  населення  на  острові  Самоа,  в  якості  результату  планувала  

перегляд  традиційних  методів  виховання  з  боку  наук  педагогіки, психології 

та соціології, та виявлення універсальних шляхів формування  особистості.  

Дослідивши  примітивне  суспільство  Самоа,  Маргарет  Мід  знаходить безліч  

відмінностей  паттернів    поведінки  та  виховання  в  середовищі  культури  

аборигенів  від  американської  та  на  основі  цього  визначає  зміст  поняття  

«дитинство»:  це  період  в  житті  людини,  який  триває  від  народження  і  до  

пубертатного  періоду,  який  зумовлюється  фізіологічними,  побутовими,  

психологічними, соціальними змінами , але найважливіше те, що саме на цій 

стадії життя закладаються всі прийняті суспільством та батьками основні 

культурні моделі поведінки, які забезпечують успішну адаптацію до життя в 

цьому  суспільстві.  

 Після  проведення  порівняльного  дослідження  практик  виховання  

дітей  на  Самоа з паттернами виховання в Америці, Маргарет Мід помічає 

істотну різницю. Вона полягає в тому, що європейське суспільство ігнорує 

значущість формування відносин  до  діяльності  (гра,  школа  тощо),  до  

переживань  певних  події  (пологи,  смерть  тощо),  до  моделей  організації  

сім‘ї    та  це,  в  свою  чергу,      породжує  проблему  відсутності  вибору  



паттернів    та  подальші  труднощі  в  соціалізації  та  інкультурації. Але 

Маргарет Мід вважає, що все-таки деякі моделі виховання дітей  примітивної  

культури  можна  взяти  в  якості  універсальних  і  як  для  практик  виховання, 

так і адаптувати в будь-яку іншу європейську культуру.  

 Книга  «Культура  та  світ  дитинства»  є  результатом  наукової  та  

практичної діяльності Маргарет Мід та має  велике значення в галузі сучасної 

теорії культури.  Ця  книга  є  унікальною  методологією  культурного  

дослідження,  яка  викладена  у вигляді  програми  польової  експедиції.  

Специфіка  такого  дослідження  полягає  в міждисциплінарному вивченні 

об‘єкта для співвідношення с досягненнями  вчених інших  галузей  науки  та  

пошуком  нового  змісту  досліджуваного  об‘єкта.  Так,  для  Маргарет  Мід  

період  «дитинства»  стає  культурним  феноменом,  який  формує  фундамент  

майбутньої  особистості  та  установок    її    поведінки.  Метод  польових 

досліджень допомагав  Маргарет Мід винайти культурні та психологічні 

феномени, які збереглися у «чистому вигляді» в середовищі примітивного 

суспільства Самоа.  

 Найбільш  гострою  проблемою  для  кожного  вченого  є  вибір  

методологічної основи  для  проведення  теоретичних  та  практичних  

досліджень.  Таким  чином вчений  вивчатиме  феномени,  які  його  цікавлять,  

набір  конкретних  методів  та методик,  які  стануть основою  його  

дослідження.  В  основі  методологічної  стратегії  досліджень  Маргарет  Мід  

лежить  міждисциплінарний  підхід,  заснований  на  тісній  взаємодії  двох  

гуманітарних  наук    -  психології  та  етнографії.  Цей  підхід  синтезує методи  

етнографії  (спостереження,  обов‗язкова    мовна  підготовка,  метод  вікових  

зрізів,  вивчення  систем  споріднення)  та  психології  (  методи  опитування,  

анкетування,  тестування  та  інтерв'ювання).  Ці  методи    дозволяють  

індуктивним  шляхом  скласти  більш  широку  картину  про    соціум,  який  

вивчається  зібрати  необхідний  матеріал  та  виявити  унікальні  параметри  

особистості  локальної  культури.  Унікальним  в  методології  є  використання  

різних  форм  реєстрації  побаченого: стенографія, малюнки дітей, фото та відео 

зйомки.   



 Значущість  всіх  досліджень  Маргарет  Мід  та  їх  результати  мають  

досить  вагоме значення. Хоча валідність її висновків в наш час заперечується в 

науковому  суспільстві, проте її дослідження дали поштовх до розуміння та 

вирішення багатьох проблем. А  інтерпретувавши їх в наш час, можна дійти  

висновків, які відрізняються від  висновків  дослідниці,  але  вони  будуть  

досить  значущі  в  контексті  сьогодення. Спадщина Маргарет Мід є еталоном 

польових досліджень,  вона створила зразок, за яким дослідження такого типу 

проводяться і в наш час. 

М. Мід виділяла три типи культур: постфігуратівний, де діти насамперед 

вчаться у своїх попередників, кофігуративний, де і діти і дорослі вчаться в 

однолітків, і префугуративний, де дорослі вчаться також і у своїх дітей. 

            Постфігуративна культура - це класичний варіант традиційного 

суспільства. Кожна зміна протікає в ній настільки повільно і непомітно, що 

діди, тримаючи в руках новонароджених онуків, не можуть уявити для них 

ніякого іншого майбутнього, відмінного від їх власного минулого. Минуле 

дорослих - схема майбутнього для їхніх дітей. Без письмових та інших форм 

фіксації минулого люди постфігуративних культур були змушені включати 

зміну культури в свою свідомість і зберігати його в пам‘яті разом з різними 

формами дій. Визначальну роль в таких культурах відігравало старше 

покоління. Воно служило закінченим зразком життя, символом культури. 

Даний тип культури заснований на реальній присутності в суспільстві 

представників трьох поколінь, на почутті в  всеперемагаючого звичаю і 

передбачає успішну передачу з покоління в покоління незнищенний штампів 

певних культурних форм.  

Кофігуративною називається культура, в якій переважною моделлю 

поведінки для людей виявляється поведінку їхніх сучасників. Ідеалом для 

наслідування стає вже не минуле, а сьогодення. Кофігурація передбачає 

безпосередню передачу знань, навчання від представників актуально чинного 

покоління. У самому простому вигляді кофігуративна культура - це 

суспільство, в якому відсутня третє покоління (діди і бабусі). Вони не 

проживають спільно з онуками, і тому немає наступності поколінь. 



 На думку М. Мід, в 60-і роки народилася нова культура, яку вона 

назвала префугуративна. Різниця у формі передачі культурних знань буде 

настільки велика навіть в рамках двох поколінь, що не виключено, що діти 

будуть передавати отримані знання батькам. М. Мід була не тільки творцем 

вчення про три типи культур, вона брала участь у різноманітних дослідженнях, 

присвячених аналізу різних аспектів дитинства як феномена культури. В аналізі 

дитинства в умовах різних культур можна поділити на дві частини: підходи, 

методи вивчення дитинства та об‘єкти дослідження (праця, навчання, ігри, 

сенсомоторна активність в ранньому дитинстві). Особливе місце займає 

вивчення раннього дитинства і ставлення до незнайомого.  
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ПРАВА ПОТЕРПІЛОГО, ПІДОЗРЮВАНОГО, ОБВИНУВАЧЕНОГО ЯК 

УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ТА ЇХ ВІДПОВІДНІСТЬ 

КОНСТИТУЦІЙНИМ ПРАВАМ ЛЮДИНИ 

 

Нам щодня доводиться вступати в різного роду суспільні відносини і 

при цьому ми часто навіть не звертаємо уваги на те, які права і обов‘язки ми 

маємо, тому що такі міжлюдські стосунки нам звичні. 

Участь же осіб в кримінальному процесі вимагає чіткого знання прав та 

обов‘язків кожного суб‘єкта (учасника) цих відносин. Адже саме в ході 

кримінального процесу вирішується питання про притягнення особи до 

кримінальної відповідальності – суттєвого обмеження її прав та свобод. 

Учасники (суб'єкти) кримінального процесу - це особи, які вступають у 

кримінальні процесуальні правовідносини у зв'язку з подією злочину, чиї права 

та обов'язки регламентуються чинним законодавством [4, с. 172].  

Стаття 21 Конституції України визначає, що усі люди є вільні і рівні у 

своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та 

непорушними [1, ст. 21]. Відповідно до ст. 22 Конституції України права і 

свободи людини і громадянина, закріплені Конституцією України, не є 



вичерпними. Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути 

скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не 

допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Визначимо, чи 

не було звуження змісту та обсягу існуючих конституційних прав і свобод при 

прийнятті нового Кримінального процесуального кодексу [1, ст. 22].  

Підозрюваний, обвинувачений мають право: знати, у вчиненні якого 

кримінального правопорушення його підозрюють, обвинувачують; бути чітко і 

своєчасно повідомленим про свої права, передбачені КПК України, а також 

отримати їх роз‘яснення (відповідно до ст. 57 Конституції України закони та 

інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов'язки громадян, 

мають бути доведені до відома населення у порядку, встановленому законом); 

на першу вимогу мати захисника і побачення з ним до першого допиту з 

дотриманням умов, що забезпечують конфіденційність спілкування, а також 

після першого допиту – мати такі побачення без обмеження їх кількості й 

тривалості; на участь захисника у проведенні допиту та інших процесуальних 

дій; на відмову від захисника в будь-який момент кримінального провадження; 

на отримання правової допомоги захисника за рахунок держави у випадках, 

передбачених КПК України та законом, що регулює надання безоплатної 

правової допомоги, в тому числі у зв‘язку з відсутністю коштів на її оплату 

(такі положення відповідають ст. 63 Конституції України: підозрюваний, 

обвинувачений чи підсудний має право на захист [1, ст. 63], а також ст. 59: 

кожен має право на правову допомогу. У випадках, передбачених законом, ця 

допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав 

[1, ст. 59]); не говорити нічого з приводу підозри проти нього, обвинувачення 

або у будь-який момент відмовитися відповідати на запитання (відповідно до 

ст. 63  Конституції України, особа не несе відповідальності за відмову давати 

показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких 

визначається законом [1, ст. 63]) та ін. [2, ст. 42].  

Протягом кримінального провадження потерпілий має право, зокрема: 

знати сутність підозри та обвинувачення, бути повідомленим про обрання, 

зміну чи скасування щодо підозрюваного, обвинуваченого заходів забезпечення 



кримінального провадження та закінчення досудового розслідування; подавати 

докази слідчому, прокурору, слідчому судді, суду; заявляти відводи та 

клопотання; за наявності відповідних підстав – на забезпечення безпеки щодо 

себе, близьких родичів чи членів своєї сім‘ї, майна та житла; давати пояснення, 

показання або відмовитися їх давати; оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність 

слідчого, прокурора, слідчого судді, суду в порядку, передбаченому КПК та ін. 

[2, ст. 56, ]. Такі положення відповідають ст. 56 Конституції України: кожен має 

право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого 

самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними 

рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх 

повноважень [1, ст. 56].  

Таким чином, права учасників кримінального процесу передбачені КПК 

України відповідають конституційним правам людини і громадянина. 

Винятком є обмеження окремих прав з метою встановленні істини та 

розслідування злочинів, а також притягнення винних до відповідальності, що є 

відповідністю ст. 63 Конституції України: засуджений користується всіма 

правами людини і громадянина, за винятком обмежень, які визначені законом і 

встановлені вироком суду. Тобто, КПК України встановлює усі права та окремі 

їх обмеження відповідно до основного закону України – Конституції.  
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КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПРОБЛЕМИ ДОВІРИ  

В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

В сучасному глобалізованому світі, перенасиченому численними кризами 

(політичними, економічними, екологічними, екзистенційними та ін..), 

зростаючими процесами дезінтеграції та руйнації усталених ціннісно-

нормативних систем, особливо актуальними постають питання пошуку нових 

підходів до пояснення та структурування соціального довкілля, знаходження 

стійких підвалин буття, нових ціннісних орієнтирів,  які сприяли б соціальному 

узгодженню та відповідали б нагальним потребам сьогодення. Особлива увага 

приділяється гнучким соціокультурним детермінантам, які володіють 

потужною інтегративною та регулятивною силою.  

Одним з таких феноменів постає довіра, яка дотична до проблем 

соціальної та особистої відповідальності, суспільного порядку, толерантності, 

солідарності, справедливості. Довіра відіграє ключову роль в різноманітних 

сферах сучасного соціуму, постаючи незамінною соціальною цінністю, що 

уможливлює ефективну взаємодію в тривалій перспективі, увиразнюючи 

актуальну для епохи глобалізації проблематику системного соціального 

ускладнення, зростання міжкультурних комунікацій, рольової диференціації, 

появи невизначеного Іншого (віртуального, узагальненого, уявного тощо), 

необхідності розширення сфери колективної та особистої відповідальності, 

розмитості рольових очікувань, посилення дієвості та ефективності 

демократичних інституцій тощо. 

Зацікавленість категорією довіри в науковому співтоваристві з‘явилась 

порівняно недавно, в другій половині ХХ століття, що обумовлено поступовим 

ускладненням суспільного життя та визнанням в суспільному управлінні 

переваги гнучких соціальних зв‘язків та дієвості моральних аспектів культури. 

Особливий інтерес викликають фундаментальні праці, присвячені 

комплексному дослідженню довіри, серед яких найвідомішими є  роботи Н. 



Лумана, Е. Гідденса, Ф. Фукуями, А. Селігмена, П. Штомпки, Т. Ямагіші, Б. 

Міцтел, Б. Барбера, Д. Гамбети, Е. Усланера, Р. Хардіна, С. Айзенштадта, С. 

Касталдо та ін. В той же час недостатнім залишається аналіз причин 

проблематизації довіри саме в умовах сучасного, глобалізованого світу, що й 

визначає актуальність даної праці. 

Довіра передбачає формування установки на те, що об‘єкт довірчого 

відношення буде відповідати нашим очікуванням – здійснить певні дії належної 

якості, відповідаючи вимогам результативності та відносної передбачуваності, 

проявляючи взаємність та відповідальність. Довіра позначає певний спосіб 

взаємобуття, що базується на суб‘єкт - суб‘єктних стосунках, умовою яких є 

відкритість, активність, взаємність. Довіра – це ментальний стан, що виражає 

суб‘єктивну оцінку вірогідності та передбачає формування певної емоційної 

установки на позитивне здійснення очікуваного. Таким чином, в відносно 

стабільних соціальних умовах довіра забезпечує відчуття надійності та 

безпечності світу та соціальних взаємин, даючи впевненість у майбутньому.  

В умовах глобалізації, яка суттєво змінює традиційні, звичні способи 

нашого існування на мікро-, мезо- та мікросоціальних рівнях, довіра 

проблематизується внаслідок розширення кола непевних соціальних взаємодій, 

збільшення числа важкопрогнозованих ризиків, посилення темпів розвитку, що 

в цілому викликає зростання тривожності та занепокоєння майбутнім. Сучасна 

людина живе в середовищі тотальних та стрімких змін, що, зрозуміло, 

відбивається і на її відношенні до майбутнього, яке все частіше описується в 

термінах невизначеності, непрозорості, непередбачуваності, демонструючи, 

згідно О. Тоффлеру, «параліч уяви та волі» [1]. Інтенсифікація та масштаби 

змін, «мозаїчність» сучасного світу, численні загрози та нечувані раніше ризики 

цілком природньо призводять до значного зниження рівня довіри в 

різноманітних сферах, актуалізуючи проблему політичної, споживчої, 

фінансової, екологічної, віртуальної довіри тощо. 

Посилення загальної онтологічної та екзистенційної занепокоєності 

спричинює кризу довіри, що зумовлене також потужною динамікою тих змін, 

які ще тільки проглядають крізь уже існуючі новації. Ці зімни, згідно з Е. 



Гіденсом, набирають ваги і вибудовують раніше не існуюче «глобальне 

космополітичне суспільство», обриси якого проглядають ще дуже тьмяно, 

з‘являючись анархічно та безладно [2, с. 19]. Відчуття тривожності відносно 

майбутнього описується Е. Гіденсом в термінах відсутності усталеності та 

безпечності, зростаючій безпорадності (відчуття знаходження «у лещатах сил, 

над якими ми не маємо влади»), безсилля щодо контролю над цими змінами. В 

той же час вчений дає досить впевнену відповідь на питання щодо можливості 

підпорядкування нашій волі глобалізаційних процесів та їх неоднозначних 

впливів, звертаючи увагу на нагальну необхідність реконструювання існуючих 

інституцій або створення нових, сприяючи розповсюдженню сприйняття 

глобалізації не як чогось випадкового, а як «способу нашого сьогоденного 

життя» [2, с. 19].    

Проблематика довіри в глобалізованому світі постає як проблема 

адекватних очікувань ефективної реалізації взятих зобов‘язань в динамічному, 

розмаїтому, відкритому та нестійкому соціальному середовищі, а також як 

проблема відповідних мотивацій, ролей та диспозицій. Причому довіра є суто 

сучасним феноменом, оскільки, як зазначає А. Селігмен, вона здатна з‘явитись 

лише в найпізніших суспільствах модерного типу, заснованих на численних 

рольових очікуваннях, органічних  формах солідарності, при якій взаємні 

зобов‘язання є наслідком не статусу членів спільноти, а існуючих між ними 

договірних відносин [3, с. 36]. Досучасні ж суспільства, на думку А. Селігмена, 

базовані не на довірі, а на упевненості у здійсненності чітко відрегульованих та 

санкціонованих рольових очікувань, які є аскриптивними за своєю природою. 

Вірогідність появи довіри як форми соціальних відносин збільшується саме за 

рахунок збільшення невизначеності та взаємопристосовуваності рольових 

очікувань.  

Одним з найґрунтовніших досліджень в контексті структурно-

функціонального підходу є аналіз феномену довіри, здійснений Н. Луманом, 

який наголошує на системному характері довіри та чітко відмежовує її від 

упевненості. Проблема довіри як редукції соціальної складності розглядається в 

контексті понять ризику, смислу, відбору, подвійної континґентності, структур 



очікування та ступеню надійності соціальної системи. Довіра постає як певна 

стратегія поведінки в умовах недостатності інформації, коли потрібно 

ризикувати, діючи на випередження. Одним з важливих наслідків подвійної 

континґентності є виникнення довіри чи недовіри, що виникає тоді, коли 

ситуація з подвійною континґентністю стає особливо ризикованою: інший 

може діяти зовсім не так, як я очікую, і може саме тому, що знає мої 

очікування. Як зазначає Н.Луман, якщо людина надала перевагу одній дії над 

іншою, незважаючи на можливе розчарування в дії інших, то цю ситуацію 

людина визначає як ситуацію довіри. Довіра, таким чином, є стратегією типу 

«незважаючи на», але на відміну від недовіри, довіра є стратегією з більшим 

радіусом дії [4]. Адже той, хто виявляє довіру, значно розширює свій потенціал 

дії, отримує доступ до більшої можливості комбінацій. Таким чином, довіра є 

необхідною умовою суспільного розвитку через посилення невпевненості 

людей в майбутньому, що пов‘язано з ускладненням, відкритістю, 

динамічністю та непрозорістю сучасного глобалізованого світу. Довіра постає 

як універсальний соціальний факт, спрямований на мінімізацію та поглинання 

ризику через стабілізацію очікувань, як усвідомлений відбір з сукупності 

можливостей через зв'язок з внутрішнім порядком цілого.  
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ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙНЯТТЯ МУЛЬТИПЛІКАЦІЙНИХ ФІЛЬМІВ 

ДИТЯЧОЮ АУДИТОРІЄЮ 

Вже більш ніж півстоліття мультфільми органічно увійшли у наше життя 

і мисляться невід‘ємною складовою дитинства. Мультиплікаційний фільм у 

рамках буденної свідомості пересічного глядача сприймається як виключно 

продукт для дітей, покликаний розважати та повчати дитячу глядацьку 

аудиторію.  

В усі часи вплив казок, мультиплікаційних фільмів та дитячих передач на 

формування особистості дитини був дуже великий. Сьогодні, коли 

спостерігається своєрідний процес заміни прочитаних або переказаних книг і 

історій на анімовані картини, такий вплив тільки зростає. Саме в ранньому віці, 

особливо в дошкільному та молодшому шкільному періоді розвитку, діти не 

усвідомлено копіюють і таким чином формують свої неповторні манери 

поведінки в різноманітних ситуаціях, риси характеру, особливості мислення. 

В якості мультфільмів для розваг сприймаються славнозвісні «Том і 

Джері», «Ну, постривай!» та інші, де присутній динамічний захоплюючий 

сюжет з комічним змістом. Скарбниця світової мультиплікації невпинно 

поповнюється новими яскравими стрічками з використанням сучасних засобів 

та можливостей комп‘ютерної анімації. Шаленою популярністю серед дитячої 

та навіть дорослої аудиторії володіють сьогодні повнометражні мультфільми 

«Шрек», «Мадагаскар», «Льодовиковий період» тощо.  

Факторами, що зумовлюють реагування глядача на кінопродукцію та 

становлення моральних якостей і властивостей особистості, є: об‘єктивні 

характеристики екранного продукту,ситуація перегляду, вік і стать. Серед 

особистісних характеристик: це рівень агресивності, прагнення до переживання 

гострих відчуттів, тривожність. Такі характеристики телебачення, як звук, 

зображення сприймаються дошкільниками одночасно органами відчуття (зором 

і слухом), безпосередньо пов‘язані з емоційною сферою дитини, тому є 



вирішальними, коли ми говоримо про вплив на психіку особистості, про 

виховання соціальних почуттів, настроїв, звичок, моральної свідомості [5]. 

Головне питання, яке постає при аналізі мультфільмів з психологічної 

точки зору, полягає у тому, чи відповідають ті чи інші мультиплікаційні 

продукти реальним віковим можливостям сприйняття, потребам та запитам 

наймолодших глядачів. У тому числі мова йде і про психологічну безпеку 

трансляції дітям різноманітних мультиплікаційних образів та сюжетів. Таке 

питання і визначає необхідність виокремлення провідних психологічних 

особливостей та вимог, що повинні пред‘являтися до мультиплікаційного 

фільму як продукту саме для дитячої глядацької аудиторії.  

Місце мультиплікаційних фільмів у структурі кіномистецтва найбільш 

чітко визначає Н. Капельгородська, яка поділяє кіномистецтво на три види: 

хронікально-документальне, науково-популярне та художнє, до складу якого і 

входить мультиплікація. Поділ кіномистецтва на види, зазначає автор, 

пояснюється тією метою, в ім‘я якої зображено життя, і засобами, за 

допомогою яких це зроблено. Зображальними засобами мультиплікації 

зазвичай виступають мальовані чи лялькові персонажі [1]. 

На думку класика радянської анімації І. Іванова-Вано, сила 

мультиплікаційного мистецтва в тому, що «воно не вимагає перекладу на інші 

мови, сміливо прокладає найкоротшу відстань від думки до образу» [2].  

Телепродукція, призначена для дитячого споживання, руйнує традиційне 

для неї уявлення про маму як ніжну, чуйну, турботливу і мудру людину. 

Створений на екранах (особливо у мультфільмах) образ матері практично 

завжди викликає негативні емоції: вона егоїстична, істерична, неохайна та 

обмежена істота. У мультфільмах рідко зустрічається образ красивої мами, зі 

справді жіночими рисами, яка своїми вчинками може надихати дівчинку до 

наслідування. Сучасні західні мультфільми своїми образами жінок - мам здатні 

на підсвідомому рівні відбити будь-яке бажання в дівчат надалі мати дітей. 

Також чітко можна відстежити неповагу, цинізм, часом жорстокість героїв 

деяких мультфільмів у поводженні зі своєю сім‘ї, батькам, братам, сестрам. А 



такі мультфільми як «Родина Адамсів», «Сімпсони» та інші, спотворюють 

уявлення про нормальну сім‘ю в цілому. 

Дiтям дошкiльного вiку властивий емоцiйний тип сприймання. 

Сприймання дiтей цього вiку носить некритичний характер. Своє внутрiшнє 

вони легко ототожнюють з «Я» персонажу, тобто вiдбувається iдентифiкаця з 

героем телепередачi. Л. Козирєва виокремлює ще й таку особливість дитячого 

сприймання, як домiнуюча роль деталi в осмисленнi образу. Ця активнiсть 

зумовлена невеликим життєвим досвiдом та пізнавальною активнiстю 

дошкільника, визначальною роллю мимовільної уваги, а тому дiтей 

приваблюють яскравi, незвичайнi предмети [3]. 

Образний стиль викладу породжує деяку особливу умовність 

мультфільму. Мультиплікаційний образ, таким чином, є синтетичним, 

породженим поєднанням візуальних, звукових та рухових елементів. «Якщо 

кінематограф створює ілюзію реальності, то мультиплікація до цього не прагне. 

Вона з самого початку метафорична» [4].  

Своєрiдним є i ставлення дiтей до зовнiшностi персонажiв. Приваблива 

людина, на їх погляд, є доброю, хорошою, тобто апріорі створюється образ 

позитивного персонажа. Навпаки, не привабливi герої викликають у дiтей страх 

або смiх, і лише окремi добре знайомi для них, якi зарекомендували себе як 

добрi та спiвчутливi, можуть викликати симпатiю. Ця особливiсть мiстить в 

собi можливiсть бiльш дiєвого впливу на юного глядача. Адже привабливiсть 

персонажа може виправдати вчинки рiзного характеру, зазначає Л. Козирєва 

[3]. 

Модель представлення позитивного/негативного персонажів з акцентом 

на полюсності цих понять не означає примітивізації мультиплікаційних образів.  

На екрані дитина повинна бачити якісне різноманіття поведінкових 

паттернів, розуміючи при цьому, за якими критеріями той чи інший персонаж є 

позитивним або негативним. До прикладу, мультсеріал «Том і Джері», у якому 

домінують одноманітні примітивні рухи персонажів, не дає уявлення 

маленькому глядачеві, хто з героїв є хорошим, а хто поганим. 



Отже, мультфільми відіграють важливу роль у становленні особистості 

молодшого глядача, небезпідставно вважаючись саме дитячим кіножанром. 

Мультиплікаційний продукт покликаний сприяти вирішенню завдання 

формування картини світу дитини, що органічно включає в себе і когнітивну, і 

поведінкову, і морально-ціннісну складові. 

Мультиплікаційні фільми мають вплив в розвитку дітей дошкільного 

віку. З одного боку, - це яскраві, видовищні, образні, прості, ненав‘язливі, 

доступні дітям мультфільми. Вони формують в нього первинні уявлення про 

добро і зло, еталони доброго та поганого поведінки. Через порівняння себе з 

улюбленими героями дошкільник має можливість навчитися позитивно 

сприймати себе, справлятися відносини із своїми страхіттями й труднощами, 

шанобливо ставитися решти. Події, які у мультфільмі, дозволяють виховувати 

дітей: підвищувати його обізнаність, розвивати мислення та уяву, формуватиме 

світогляд. 
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ГРОМАДСЬКА ТА ПОЛІТИЧНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ 

МЕНШИН : СУЧАСНИЙ НАУКОВИЙ ДИСКУРС 

Сьогодні, очевидним є інтенсивний процес трансформації не тільки 

політичної системи України, але й її власної етнонаціональної концепції. 



Перехідний стиль життя в українському гуманітарному просторі продукує так 

званий культурний розрив, що супроводжується складним вектором 

національного руху, через постійний процес пристосування  представників 

національних меншин та блокування процесу їх інтеграції в українське 

суспільство.  

Необхідно взяти до уваги і той факт, що процес глобалізації розхитує 

державну цілісність та зумовлює формування локальної самосвідомості 

етнічних груп. Саме тому, для недопущення міжкультурної комунікативної 

дистанції, що відокремлює спільноти і призводить до таких деструктивних 

явищ, як ізоляція або сепаратизм, питання громадсько-політичного 

представництва національних меншин вимагає активного наукового дискурсу в 

тих нових ракурсах, які актуалізує політична практика. 

 Поліетнічність українського соціуму має чіткий регіональний вимір. У 

політичному розумінні таке явище є наближеним до концепції федералізму. 

Завданням державної політики повинно бути збереження статусу унітарної 

держави України, виявлення та недопущення деструктивних факторів, що 

можуть порушити її суверенну неподільність. Тому, питання етнорегіональних 

процесів необхідно виділяти емпірично за допомогою виявлення локалізації 

проблеми. У якості об‘єднувального фактору врахувати  критерій українського 

громадянства та пов‘язати культурну специфіку із загальнолюдськими 

цінностями. 

З наукових праць останніх років окремої уваги заслуговує тема етнічних 

протиріч та етноконфліктного потенціалу України, що віднедавна ґрунтовно 

аналізується багатьма сучасними українськими етнополітологами. Зокрема, в 

одній із наукових робіт, О. Кривицька  зазначила, що «конфліктність можуть 

спровокувати спроби забезпечення духовної єдності без врахування значної 

соціально-економічної нерівності регіонів». Разом з тим, актуалізуючи питання 

суспільно-політичної участі національних меншин, слід звернути увагу на 

зауваження авторки, щодо політичних та етнічних лідерів, які часто 

використовують деструктивний потенціал в своїх корисливих цілях. З цього 

приводу слушною є думка, що за умов кризових явищ у суспільстві може 



розвиватися політизація етнічності або «етнополітична мобілізація». Тому, при 

створенні відповідних умов суспільно-політичної репрезентації інтересів 

національних спільнот, важливим має стати виявлення та недопущення 

маніпуляцій етнічними звичаями, міфами та символами в політичних цілях. В 

даному випадку, локальні місцеві інститути слід розглядати як важелі 

рівноваги, що забезпечать посередницьку функцію між етнічними групами та 

державою [2]. 

Питання громадсько-політичного представництва етнічних та 

національних спільнот, вимагає упорядкованого характеру їх діяльності в 

правовій площині. Адже, управлінські дії і рішення влади здійснюються 

відносно тих етнонаціональних громад, яким притаманні інституційні ознаки, 

оскільки, з іншого боку вони розглядаються лише як аморфні, дисперсні 

спільноти. На думку І. Зварича, для забезпечення представлення специфічних 

інтересів та культурних запитів етнонаціональних спільнот необхідними є 

інституційні ознаки, що обумовлюють організованість громади та є 

передумовою їх впливу на органи державної влади. Консолідацію громадян 

різних національностей, автор бачить через процес широкого громадського 

діалогу на засадах верховенства права [1, с. 333].  

У цьому контексті варто відмітити зауваження вченої Ю. Тищенко, яка 

зазначила, що часто політика сприяння чи протидії процесам реалізації прав 

національних меншин на представництво, окреслює саму форму міжетнічних 

відносин та зумовлює появу конфліктного потенціалу в поліетнічних регіонах. 

Аналізуючи питання представництва національних меншин та реалізації їх 

політичних інтересів, авторка відзначила ряд проблем, що потребують 

інтеграційних елементів для координації та реалізації політики представництва 

національних інтересів. Зокрема, необхідною умовою самоорганізації етнічних 

спільнот є створення представницьких органів національних меншин та 

введення їх у політико-правове поле державної етнополітики. Зазначене 

наукове бачення, авторка підкріплює європейським досвідом щодо питань 

реалізації механізмів політичного представництва національних меншин в 

органах державної влади [6]. 



Поряд з тим, Н. Марчук, аналізуючи процес міжетнічної взаємодії 

визначила громадські організації національних меншин як важливий феномен 

етнічної комунікації. Водночас, зазначені громадські об‘єднання етнічних 

спільнот характеризуються значною кількістю та різноманітністю, що 

обумовлює проблему визначення кількісних та якісних критеріїв їх діяльності 

та векторів національних інтересів репрезентованих громадськими 

організаціями. [5]. 

Серед публікацій, що започаткували процес класифікації та типологізації 

етнічних спільнот в Україні,  за системою певних ознак, варто відмітити 

наукові розробки Л. Лойко. Керуючись структурним підходом, авторка 

визначила три основні форми представництва етнічних інтересів : а) органи 

місцевого самоврядування; б) політичні партії; в) національно-культурні 

товариства. Так, згідно з позицією вченої, різні форми організацій національних 

меншин представляють різний статус етносів та різні соціально-етнічні 

інтереси [3]. 

У дисертаційній роботі «Етнополітична субєктність громадських 

організацій етнічних меншин України», вчена доводить, що за умови 

відсутності державно-представницьких структур, які б мали відображати 

поліетнічність населення України, впливовою силою може стати нова форма 

міжетнічної консолідації національних меншин об‘єднаних в інтегративні 

міжетнічні організації. Такі об‘єднання, як вважає вчена, є певною формою 

представництва спільних для всіх етнічних спільнот інтересів. Також, в 

науковій роботі справедливо зазначено, що проблема політизації етнічних 

меншин та їх організацій ускладнює міжетнічні відносини та не сприяє 

реальному втіленню національних інтересів. Дане наукове твердження Л. 

Лойко доводить на прикладі діяльності Руського Руху України, та його 

політичного «ядра» - Партії «Руський блок», політизації кримськотатарського 

руху та політичного розколу всередині угорських громадських організацій [4]. 

Таким чином, нова політико-соціальна реальність, сьогодні впливає на 

конструювання міжнаціональних відносин не тільки на загальнодержавному 

рівні. В умовах різних соціальних, політичних та економічних криз, національні 



питання загострюються. Часто політична еліта маніпулює  етнічними 

суперечностями, через власні прагматичні цілі. Звідси, у свідомості тих чи 

інших спільнот формується негативні установки, що обумовлюють появу 

культурних, соціальних та психологічних бар‘єрів у спілкуванні. У даному 

випадку, необхідним є забезпечення всіх соціальних груп в ухваленні суспільно 

важливих рішень. Зазначений підхід дозволить уникнути дисбалансу сил між 

більшістю і меншістю та розблокувати процес інтеграції.  

Соціальна напруженість між представниками різних етнічних спільнот 

носить конфліктний характер. Діалектика етносоціальних суперечностей 

полягає в тому, що полікультурність з одного боку розглядається виключно в 

етнографічному аспекті, а з іншого - заміною культури на політику. 

Регулятивну роль в полікультурній моделі людського буття повинен 

забезпечити діалог з широким впливом. Ефективною формою суспільної 

комунікації є громадські об‘єднання, як репрезентація національно-культурних 

запитів різних етнічних спільнот. Втім, варто звернути увагу на доцільність та 

об‘єктивність діяльності таких об‘єднань, оскільки існує тенденція щодо 

задоволення культурних потреб окремих національних меншин або певних 

лідерів етнічних груп. У політичному контексті, дана проблематика вимагає 

чітко окресленої форми громадсько-політичного представництва всіх 

національних меншин, що забезпечить право бути різним де-юре та де-факто 

зберегти культуру меншості через підтримку різномаїття. Принцип взаємного 

визнання не повинен бути декларативним пунктом етнонаціональної політики, 

а знайти своє практичне втілення через нову модель соціальнокультурної 

конструкції людського буття.  
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МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ГРОМАДЯН ТА ЇХ ВЗАЄМОДІЯ З 

ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

Актуальність теми. З моменту проголошення незалежності Україна 

розпочала  рух до демократії.  В усі сфери суспільно-політичного життя почали 

запроваджуватися т.зв. демократичні стандарти. У системі місцевого 

самоврядування, а саме у співвідношенні взаємозв‘язку громадянин-влада, це 

позначилося на створенні дієвих механізмів реалізації громадянами своїх 

основних прав. Оскільки Україна ратифікувала один з основних міжнародних 

документів у сфері місцевого самоврядування, а саме Європейську Хартію 

місцевого самоврядування [1], то зобов‘язалась дотримуватись положень Хартії 

місцевого самоврядування, у даному випадку це забезпечення основних прав 

громадян, зокрема на участь у прийнятті рішень на самому низькому рівні, на 

якому тільки можлива їх реалізація. Поява інформаційних технологій сприяла 

зникненню багатьох технологічних бар‘єрів, які перешкоджали взаємодії 

громадян і органів державного управління та місцевого самоврядування. Однак 

все ж проблема забезпечення реалізації громадянами своїх прав залишала не 

повною мірою врегульована і тому потребує подальшого пошуку механізмів 

залучення громадян до процесу прийняття рішень. 



Метою даного дослідження є розробка механізмів реалізації прав 

громадян через органи місцевого самоврядування в Україні. 

Об‘єктом дослідження є діяльність органів місцевого самоврядування. 

Предметом дослідження є механізми реалізації прав громадян через 

органи місцевого самоврядування. 

На сьогоднішній день реалізація громадянами своїх основних прав 

(особистих, політичних, соціальних, економічних, екологічних і культурних) не 

є повною мірою реалізована. Безперечно, сучасні інформаційні технології 

надають багаті можливості реалізації прав громадян на вільне вираження своїх 

поглядів і переконань;  вільний збір, зберігання й поширення інформації; 

свободу об‘єднання для здійснення й захисту своїх прав; одержання інформації 

від органів державного управління й місцевого самоврядування; доступ до 

ресурсів органів державного управління й місцевого самоврядування; 

звернення до органів державного управління й місцевого самоврядування; 

участь в управлінні. Однак все ж ми визнаємо наявність значних соціальних, 

технологічних і правових бар‘єрів у реалізації українськими громадянами своїх 

прав.  

Аналіз практики впровадження інформаційних технологій в управління 

показав, що з метою створення інформаційної інфраструктури реалізації 

громадянами своїх прав необхідно забезпечити три види готовності: 

технологічну готовність – створення спеціальної інфраструктури, що 

забезпечить єдність інформаційного простору на основі відкритих стандартів на 

формати даних і способи обміну інформацією; правову готовність – прийняття 

ряду законодавчих актів, що знімають правові бар‘єри для широкого 

використання інформаційних технологій; соціальну готовність – широкий 

комплекс заходів щодо ліквідації так званої цифрової нерівності, забезпечення 

доступу до Інтернету, забезпечення множинних і взаємодоповнюючих каналів 

електронного й традиційного доступу громадян і бізнесу до послуг держави [2, 

с. 74].  

Загалом варто відмітити, що взаємозв‘язок між населенням та місцевою 

владою у формуванні регіональної політики є дуже низький. Активним образом 



тенденцію у взаємодії влади із населенням ми прослідкували минулої осені 

2012 року під час виборів до Верховної Ради України. Ця тенденція безперечно 

була актуальною не тільки під час парламентських виборів, але й виборів до 

органів місцевого самоврядування протягом всієї незалежності України і не 

тільки.  Спробуємо зробити подальший аналіз зазначеної проблеми, виділивши 

два періоди, в яких вони актуалізуються найбільше. Перший період – 

міжвиборчий період. Для нього найбільш вираженими є проблеми: а) низького 

рівня інформованості громадян з місцевими проблемами краю; б) звітування 

місцевих депутатів перед населенням про виконану роботу за рік. Ми 

переконані, що зворотність такого процесу позитивно вплинуло б як на голів 

рад, так і депутатів у підзвітності перед населенням про справді виконану 

роботу за рік, не кажучи вже за квартал. Другий період – передвиборний період. 

Для нього характерними є: а) обмежений доступ виборців до інформації про 

конкретних осіб, які обираються до місцевих рад; б) послаблення зв‘язку 

депутатів з населенням; в)  політизація органів місцевого самоврядування. 

Тому для того аби громадяни мали можливість реалізовувати свої права 

через органи місцевого самоврядування були розроблені соціальний, правовий 

та економічний механізми підтримки реалізації громадянами своїх прав. 

Соціальний механізм спрямовано на створення умов для рівного доступу всіх 

категорій громадян до важелів місцевого самоврядування та забезпечення 

належного рівня інформованості всіх категорій громадян про результативність 

роботи місцевих органів. Соціальний механізм містить заходи щодо  

підвищення комп‘ютерної освіченості громадян, забезпечення принципу 

«одного вікна», проведення додаткових соціальних досліджень, стимулювання 

соціальної активності громадян. Правовий механізм спрямовано на усунення 

обмежень в інформуванні громадян про діяльність місцевих органів, а також 

підвищення контролю за виконанням посадовими особами обов‘язків визнання, 

дотримання й захисту прав громадян. Правовий механізм передбачає прийняття 

законів «Про свободу інформації», «Про комерційне використання державної 

інформації», зміни до закону «Про звернення громадян» та підтримку 

діяльності омбудсменів на низовому рівні. Економічний механізм спрямовано 



на зацікавленість комерційних структур у створенні та підтримці інформаційної 

інфраструктури реалізації прав громадян, що надає широкі можливості 

швидкого децентралізованого створення пунктів колективного доступу 

громадян до органів місцевого самоврядування [2, с. 75].  

Підсумовуючи все вище сказане можна зробити наступний висновок: 

реалізація всіх вище перерахованих механізмів дозволить громадянам 

реалізовувати свої основні права через участь в управлінні. Інформація про 

пріоритети громадян, їх щоденні запити і потреби, що надходять із органів 

місцевого самоврядування повинні стати основою для прийняття рішень 

органами державного управління. 
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ТЕРИТОРІАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ 

У ДОБУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

Мінливість є однією з основних характеристик сучасності. Процеси 

глобалізації та інформаціоналізації стрімко трансформують наш світ. На рівні 

держави та суспільства, як зазначає відомий соціолог М. Кастельс, вищезгадані 

процеси проявляють себе у несподіваному прискоренні темпів історії, що 

призводить до дезінтеграції існуючих механізмів соціального контролю та 

політичної репрезентації. На рівні окремої особистості має місце втрата 

контролю над своїм життям, роботою, навколишнім середовищем, економікою, 

урядом, державою і, врешті-решт, над долею планети в цілому [1, с. 72]. 



Серед найголовніших проблем сучасних соціогуманітарних наук 

називають проблематику ідентичності, індивідуального й колективного 

ментального вибору, що допомагає індивідам та групам визначити свої місце та 

роль у суспільстві, що стрімко змінюється. Однією з форм адаптації до 

сучасних реалій стало формування та посилення окремих видів територіальної 

ідентичності.  

Територіальна ідентичність, як вияв колективної ідентичності, 

передбачає стійку тотожність між членами однієї територіальної спільноти з 

об‘єктивними характеристиками, рисами, які усвідомлюються, відчуваються 

суб‘єктивно в контексті власного досвіду, історичної пам‘яті. Здебільшого вона 

виявляється у солідарності, спільних цінностях, самосвідомості та колективних 

діях. Оскільки територіальні ідентичності часто бувають подвійними чи 

ситуативними й індивідові важко визначитися, ціннісним пріоритетам якої 

спільноти він віддає перевагу, не всі зазначені умови є чинними для того чи 

іншого рівня територіальної ідентифікації [2, с. 27].  

Слід зазначити, що ідентифікаційні практики за територіальною 

ознакою знаходять свій прояв на наступних рівнях (відповідно до логіки Н. 

Смелзера): 1) мега- (зростає значення нових наднаціональних груп, об‘єднаних 

на основі спільних інтересів); 2) макро- (включає систему стосунків у соціумі, 

які визначаються певною суспільно-політичною системою, засобами масової 

інформації, культурною та навчально-виховною системою); 3) мезо- 

(досліджуються особливості міста і села, регіонів, етнічних спільнот); 4) мікро- 

(сюди належать сім‘я, малі групи спілкування) [3, с. 128]. Однак людина 

самостійно вибудовує їхню ієрархію. 

Територіальна ідентифікація індивідів змінювалася протягом різних 

етапів суспільного розвитку. Наприклад, окремі соціальні групи, утворені за 

територіальним принципом, у традиційних суспільствах характеризуються 

високим рівнем подібності та вимушеної взаємозалежності, що підкріплюється 

у повсякденних практиках. Такий соціальний устрій отримав назву 

«суспільства механічної солідарності» (Е. Дюркгайм) або суспільства типу 

Gemeinschaft (Ф. Тьонніс). Разом із розвитком поділу праці, поступом 



транспортної системи та комунікацій послаблюються територіальні конфлікти в 

межах «держави-контейнеру» (У. Бек). Сфери взаємозалежності розширюються 

та структуруються на декілька рівнів. Така ситуація, відповідно, полегшує 

постійні чи тимчасові пересування територією, що, у свою чергу, зумовлює 

перегляд та переосмислення «подібностей» і «відмінностей», а також критеріїв 

їхнього визначення. В епоху формування складних соціокультурних систем 

відбувається ускладнення соціотериторіальної структури, яка включає в себе 

дедалі більше територіальних утворень [13, с. 44]. Очевидно, зростає складність 

і територіальної ідентичності. Адже особи можуть бути включеними у 

різноманітні мережі відносин як на мікро- і мегарівнях. Вони швидко й легко 

переключаються з одного рівня на інший завдяки вдосконаленню та 

полегшенню процесів комунікації та пересування [4, с. 3129-3130]. 

Отже, завдяки ідентифікації з певними територіальними утвореннями 

людина визначає та закріплює своє місце в просторі. Варто пам‘ятати, що світ 

структурують не стільки території, скільки соціокультурні смисли, які їм 

притаманні. Адже ідентифікація за територіальним принципом передбачає як 

інтеріоризацію характерних рис, що зумовлюють своєрідність певної спільноти, 

у взірцях самоідентифікації, так і екстеріоризацію у практиках та взірцях 

соціокультурної взаємодії. Це, у свою чергу підкреслює складний і 

суперечливий характер територіальної ідентичності, яка в процесі історичного 

розвитку суспільств структурується та ускладнюється дедалі більше. Таким 

чином, у рамки подальших наукових досліджень повинно увійти вивчення як 

соціальних, так і культурних, політичних та економічних аспектів, пошук 

факторів та механізмів територіальної ідентифікації. 
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ІСТОРІЯ ФЕМІНІСТИЧНОГО РУХУ В УКРАЇНІ 

Як відомо, у ХІХ ст. й на початку ХХ під фемінізмом розумівся 

культурний рух за визнання прав жінок на рівні з чоловіками. Сьогодні поняття 

фемінізм пов‘язують з ґендерним підходом до аналізу широкого кола 

соціально-економічних, політичних та соціокультурних явищ. ―Ґендер‖ (з лат. 

―рід‖) –означає стать як соціальне поняття та явище; стосується особливостей 

соціокультурних запитів суспільства щодо поведінки і зовнішнього вигляду 

чоловіка і жінки.  

Феміністичний рух у світі  розпочався з ―Декларації прав жінок і 

громадянок‖, яку Олімпія де Гуж подала до конвенту у Франції - ―Жінки мають 

право виходити на шибеницю, отже, вони можуть виходити на трибуну‖. З того 

часу минуло близько 200 років, але рух не втрачає свою популярність.  

В Україні феміністичний рух можна повязати з першими українськими 

поетесами ХІХ ст. Марта Писаревська (1799 – 1874) та Олександра Псьол (1817 

– 1887), хоча творів їх майже не збереглося. Активістки Наддніпрянської 

України основні зусилля зосередили на права жінок на освіту. У 1878 засновано 

Вищі жіночі курси у Києві, 1880 — у Харкові. У 1884 в Києві засновано 

український жіночий гурток, який очолила О. Доброграєва. Згодом були 

засновані Київська жіноча громада, Товариство захисту працюючих жінок у 

Києві та Харкові. Такі жінки як Олена Пчілка та Х. Алчевська брали активну 

участь у культурно-освітньому русі, а також у суспільно-політичному житті, 

зокрема у народницькому та соціал-демократичному русі.  

В Станіславі у 1884 році Н. Кобринська ініціювала створення Товариства 

руських жінок, згодом виник Кружок українських дівчат. У 1884 році виникло 

―Жіноче товариство‖, до якого входило майже 100 жінок. У 1887 зусиллями Н. 

Кобринської та Олени Пчілки вийшов у світ жіночий альманах «Перший 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D1%89%D1%96_%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%87%D1%96_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8
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http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0


вінок», а в 1890 роках — три випуски літературно-публіцистичного збірника 

«Наша доля» (1893). Саме твори Н. Кобринської ―Дух часу‖, О.Кобилянської 

―Людина‖, ―Царівна‖, Лесі Українки ―Блакитна троянда‖ стали  початком 

українського літературного фемінізму. 

Не можна оминути увагою окремих українських жінок, які перебували на 

військовій службі: в Легіоні Українських січових стрільців (О. Степанів, 

С. Гапечко, Г. Дмитерко), в Армії УНР, у повстанських загонах (Маруся 

Соколовська). Жінки почали займатися і політичною діяльністю. Наприклад, до 

Української Центральної Ради увійшло 11 жінок (Л. Старицька-Черняхівська, 

З. Мірна, В. О'Коннор-Вілінська, С. Русова та ін.). Союз українок був у 

Галичині найбільшим жіночим об'єднанням, Союз українок Волині - на Волині, 

на Закарпатті - Жіночий союз. У 1939 замість забороненого польською владою 

Союзу українок у Львові була створена політична жіноча організація - Дружина 

княгині Ольги. Жінки мали свої окремі секції та відділи у товариствах 

«Просвіта», «Сільський господар». Основними формами діяльності жіночих 

організацій були доброчинно-харитативна, кооперативно-господарська, 

освітньо-просвітницька, а також національно-виховна. Формально рівні 

політичні права жінок дали їм можливість успішно займатись політичною 

діяльністю. У 1922 до польського сенату обрано Олену Левчанівську, в 1928 до 

сейму – М. Рудницьку, а до сенату – О. Кисілевську. Українські жінки брали 

активну участь у націоналістичному русі. Важливе значення для поширення 

ідеї емансипації жінки мала так звана жіноча періодика. У міжвоєнний період у 

Галичині виходили періодичні видання «Жіноча доля» (1932–1939), «Жіноча 

воля» (1932–1939), «Жіночий голос» (1931–1939), «Нова хвиля» (1925–1939) та 

ін. Після встановлення у Західній Україні радянської влади у 1939 діяльність 

всіх жіночих організацій була заборонена. 

Після встановлення більшовицького режиму в Україні жіночі організації 

не мали умов для вільного розвитку. Деякий час існували створені за 

ініціативою Компартії – жінвідділи. У 1930 роках «жіноче питання» в СРСР і, 

зокрема, в УРСР було оголошене повністю вирішеним. Розв'язання проблеми 

суспільного рівноправ'я жінок у радянський період характеризувалося 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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підвищенням їхнього освітнього та професійного рівня, активною участю у 

науковому, літературно-мистецькому житті країни. Водночас нерозв'язаними 

залишилися проблеми «подвійного навантаження» жінок (на виробництві та 

вдома), захисту материнства. У порівнянні з розвиненими країнами жінки 

України мали дуже малочисельну представленість у вищих органах державної 

влади, порівняно небагато їх у виробничо-бізнесовій еліті. 

Аналізуючи розвиток феміністичного руху в незалежній Україні, то 

можна виділити  

1. Першу хвилю жіночого руху в Україні (1989 — середина 90-х років XX 

ст.) вона була пов‘язана з політикою українського націоналізму 

2. Друга хвиля (з середини 90-х років). В цей час дедалі більше починає 

жіночий рух поєднувати свої цілі з розвитком жіночого самовизначення, 

індивідуальності, жіночої реалізації в сучасному світі. Вона більше 

зорієнтована на ідеали незалежного руху, який розвивається у формі 

неурядових, недержавних жіночих громадських об´єднань. Варто 

зазначити, що українки не зовсім готові до сприйняття ідей фемінізму. У 

суспільстві багато патріархальних стереотипів як серед чоловіків, так і 

серед жінок.  

Інтегруючись у світове співтовариство, Україна ратифікувала міжнародні 

акти, спрямовані на ліквідацію всіх форм дискримінації жінок (Конвенцію ООН 

«Про ліквідацію усіх форм дискримінації жінок»). Проте, на мою думку, 

реально на становище жінок це не вплинуло. Залишилися традиційно низькі 

шанси жінок на ринку праці; вони часто страждають від насилля та 

сексуального переслідування, не однакова оплата праці і т. д. Аналізуючи 

законодавство України на сучасному етапі, можна узагальнити, що гендерна 

політика розвивається за такими напрямами: 

 рівноправність у зайнятості та навчанні; 

 сервісний контроль за дітьми; 

 контроль за народжуваністю, методами контрацепції та штучного 

переривання вагітності; 

 юридична та фінансова незалежність жінок; 



 протидія сексуальному гнобленню та чоловічому насильству. 

Отже, як бачимо з вище викладеного, ключові положення сучасної 

гендерної політики України відображають основні вимоги міжнародного 

жіночого руху. Жіночий чинник в Україні з роками стає все більш значимим, на 

передній план виступають принципово нові проблеми визначення місця жінки в 

сучасному світі, без розв‘язання яких неможливий подальший прогрес людства. 
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КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ НАПРЯМКИ  

В СОЦІАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 

 

У науковій літературі дискутуються питання про співвідношення 

кількісних та якісних методів у соціальних дослідженнях. 

Кількісні методи дослідження використовуються для отримання 

числових і статистичних даних. Особливий акцент робиться на зборі інформації 

про те, як різні соціальні умови впливають на більшість людей, а також на 

об‘єктивність. Зазвичай кількісна інформація, збирається за допомогою 

анкетування та стандартизованого інтерв‘ю. Кількісні методи менше 

враховують індивідуальний або суб‘єктивний досвід. Їм надають перевагу ті 

соціологи, які використовують системні або структурні концепції. Кількісні 

дані найчастіше асоціюються з позитивістськими методами дослідження і 

вважаються більш „достовірними‖. Достовірність в цьому контексті означає 

можливість повторити частину досліджень і отримати той же результат, тобто 

показати, що існує закономірність, яка дозволяє дійти до цих висновків. Тим не 

менше, вважається, що кількісні методи дають більш достовірні результати. 



Якісні методи дослідження використовуються для отримання даних про 

особистий досвід і про причини соціальної поведінки. При цьому скоріше 

враховується індивідуальний досвід і почуття, аніж те, як великомасштабні 

суспільні структури впливають на людей. Найпростішим способом збору 

якісної інформації є спостереження або вільне інтерв‘ю. ці методи 

використовують соціологи, які дотримуються концепції соціальної дії, 

інтеракціоністської чи феміністської точки зору. Якісні дані найчастіше 

асоціюються з інтерпретаційними методами дослідження і зазвичай вважаються 

більш обґрунтованими. Обґрунтованість в даному випадку означає 

дослідження, яке дає більш правдиву, яскравішу картину досліджуваного 

феномена. Якісні дані часто вважають більш обґрунтованими ніж кількісні дані, 

проте менш достовірні. Тобто вони з меншою ймовірністю будуть 

застосовуватись до тих людей чи феноменів, які відрізняються від 

досліджуваних. .[3, ст.381--383]. 

Кількісні методи можуть бути охарактеризовані як „формалізовані‖ й 

„масові‖. До числа формалізованих кількісних методів соціологічного 

дослідження відносять перш за все анкети з закритими питаннями, 

стандартизоване інтерв‘ю, контент-аналіз. 

На противагу кількісним, якісні (неформалізовані) методи орієнтовані 

не на масовий збір даних, а на досягнення поглибленого розуміння 

досліджуваних соціальних явищ. Відсутність формалізації унеможливлює 

масове обстеження об‘єктів, у результаті чого число одиниць обстеження часто 

знижується до мінімуму. До числа неформалізованих методів відносять 

включене нестандартизоване спостереження, індивідуальне глибинне інтерв‘ю, 

фокус-групи, „традиційний‖ аналіз текстів, вивчення особистих документів 

(автобіографій, листів і т. д.). .[2, ст.205]. 

Загалом можна визначити три періоди в розвитку кількісної і якісної 

парадигм в соціальних дослідженнях: 

1. кінець ХІХ – початок ХХ століття – розвиток якісної парадигми; 

2. 30-60-і роки ХХ століття – розвиток кількісної парадигми; 

3. 70-90-і роки ХХ століття – розвиток якісної парадигми. 



Сьогодні можна виділити щонайменше чотири позиції соціологів по 

проблемі співвідношення кількісного і якісного підходів: 

1. Перша –радикальна, поділяється перш за все методологами З. 

Батманом, Ж. Габриумом, Дж. Холсейном. Вона полягає в тому, що ці дві 

соціології, „взаємо співвідношення‖ яких створюють прірву неможливо 

примирити. Кількісна соціологія, як помилкова та застаріла, повинна звільнити 

місце якісній соціології. 

2. Друга позиція – екзистенціоналістська, полягає в тому, що кожна з 

цих парадигм має свій спектр пізнавальних можливостей, свої переваги і 

недоліки і тому, не може бути оцінена за шкалою „краще-гірше‖. Основний 

пафос такої теорії в тому, що не існує критеріїв, які б дозволили остаточно 

довести перевагу одного підходу над іншим. 

3. Третя позиція – прагматична, є в певній мірі продовженням другої і 

підтримується перш за все тими соціологами, які мають значний досвід 

емпіричних досліджень. Вона полягає в тому, що кожна з цих парадигм має 

свою зону застосування, тобто обдасть досліджуваних завдань, де використання 

конкретного підходу є найбільш ефективним або може бути однаково 

можливим. Вибір того чи іншого методу обирає сам дослідник, керуючись 

цілями та завданнями свого досвідного проекту.  

Якісний підхід в найбільшій мірі відповідає такій дослідницькій 

ситуації, коли:  

 вивчається маловивчене або зовсім нове, невивчене явище, тобто 

коли відсутні його теоретичний опис або дослідника не влаштовує наявне; 

 необхідно вивчити соціальну динаміку об‘єкта в часі; 

 необхідно вивчити унікальне явище в його цілісності і 

неповторності; 

 необхідно дати „слово‖ прихованим соціальним групам. 

4. Четверта позиція – вузько емпірична, зводиться до того, що 

розбіжності між якісними і кількісними не настільки й великі: соціологи здавна 

використовують найрізноманітніші методи. 

Найбільш популярна в соціологічному співтоваристві сьогодні – 



прагматична позиція. Прихильники такої точки зору вважають, що 

застосовувати до окремо взятого дослідження можна два підходи – кількісний і 

якісний, якщо це обумовлюється цілями і завданнями дослідницького проекту. 

[1, ст.151]. 

Кількісна або позитивістська методологія визнає за кількісними 

методами безумовний пріоритет, вважаючи їх (і тільки їх) достовірними й 

доказовими. Правомірність використання якісних методів у рамках кількісного 

підходу дозволяється, але, так сказати, на допоміжних ролях.  
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