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ПОЗАСИСТЕМНІ ФОРМИ ПОЛІТИЧНОЇ УЧАСТІ ЯК ВІДПОВІДЬ 

НА КРИЗУ ДІЮЧОЇ СОЦІАЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

 

Нові рухи виходять з розуміння влади як дифузної структури, яку вони не 

прагнуть ані завойовувати, ані здійснювати. Вони не створюють власного проекту 

політичного розвитку, не мають програми реформи, а отже, є безвідповідальними. 

За термінологією Р. Хестанова «інфантильний мессіанізм» та «соціальний 

утопізм» активістських рухів є відбитком краху «ліберальної глобалізації», 

зневірою в дієвість традиційних інститутів демократії [1]. Мобілізаційний 

потенціал таких рухів реалізується через вплив на повсякденну політичну та 

соціальну практику в умовах депресивної «квазіучасті» та «структурної» 

пасивності громадсько-політичних систем. 

 Отже, майже всі форми політичної активності нових альтернативних рухів є 

неконвенційними та антисистемними. Самоорганізація як механізм цих рухів, 

проявляється у вигляді неприйняття існуючої соціально-політичної системи, при 

безумовному принципі «примату дії». Схема прийняття рішення в подібних 

соціально-політичних рухах відповідає моделі «організованої анархії» (система з 

відносно автономних груп, які мають нестабільні, умовні зв’язки), яку 

запропонували Дж. Марч і Дж. Олсен і яку досліджував П. Фрідман. 
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Мережеві активістські рухи існують за рахунок «мережевого капіталу», де 

вигоду отримують особи, які володіють вузловими акаунтами комунікації. 

Мотивації до створення довгострокових політичних програм в мережевому 

безлідерному протесті немає, як немає і механізмів їх реалізації. Мережева, 

віртуалізовна, ситуативна форма організації протидіє успіху протесту, нівелюючи 

створення довгострокових програм, ліквідуючи створення особистого і групового 

соціального капіталу. 

Сучасний активізм – явище різнорідне, та багаторівневе. Співставляючи 

активістські ініціативи можна виокремити: «мейнстрімні та субкультурні», 

«модернізаційні та традиціоналістські», «сільські і індустріальні». Політичній 

культурі постіндустріальних суспільств притаманний «синдром сучасної 

громадської участі», який є наслідком зміни ціннісних орієнтацій і рівня 

зацікавленості громадян політикою та розширення доступу до інформації. 

Наслідком цього процесу є відмова від традиційних авторитетів і норм. 

Посмодерна політична культура передбачає ігнорування традиційних форм участі, 

заміну клієнтелістських відносин між громадянами, партіями та державою 

прямою участю у прийнятті політичних рішень. Цінності громадян 

трансформуються у бік «постматеріальних» і обумовлюють схильність до 

позасистемних форм участі, які не мають конвенційного закріплення, що 

пояснюється кризою діючої соціальної системи, відсутністю зацікавлення у 

збереженні існуючого порядку і скептицизмом в оцінці ефективності власної 

участі у політичному процесі, в можливості «конвенційно» впривати на політичні 

рішення [2, с. 56]. Отже, політичний абсентеїзм, як і радикалізація є ланкою 

одного ланцюга. 

Всі форми політичної участі – і конвенціональні, і не конвенціональні – 

виступають стабілізаторами порядку на сучасному етапі. Панування 

неоліберальної ідеї в розвинутих країнах створює враження динамічного 

політичного процесу, в якому важко відмежувати політичну участь від її імітації, 

активізму та від протестних дій. Політична мобільність у вигляді мітингів, 
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пікетів, маніфестацій, флешмобів, навіть якщо вони непередбачені владою і не 

спрямовані на її підтримку або легалізацію, знижують рівень соціальної напруги 

у системі світових відносин. 
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ГЕНДЕРНА РІВНОВАГА ЯК ОЗНАКА ДЕМОКРАТИЧНОГО 

ПРЕДСТАВНИЦТВА 

 

Активні суспільні трансформації, що відбуваються нині в країнах світу та в 

Україні зокрема суттєво змінюють усталені способи життєдіяльності, посилюючи 

прагнення до досягнення єдиних стандартів демократичного правління, 

додержання прав та свобод людини, забезпечення рівного доступу до влади та 

інформації тощо. 
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Сучасне розуміння демократії – це розуміння її як демократії паритетної, 

ґендерної, адже творення її відбувається всім народом як джерелом влади в 

суспільстві. Як зазначає О. Копиленко, ґендерна рівність передбачає право на 

відмінності статей. Існування в суспільстві чоловіків і жінок припускає наявність 

у них специфічних потреб, які необхідно враховувати в процесі правового 

регулювання. Ґендерні відмінності не є перепоною для рівності, а лише 

потребують диференціації законодавства, відбиття їх у спеціальних нормах, а 

отже, передбачають досконалішу законодавчу техніку [2, с. 11-12]. 

 Ґендерна рівновага в представницьких органах влади не зводиться до 

паритетного співвідношення чоловіків і жінок в ньому. Великого значення 

набуває усвідомлення всіма депутатами складності цієї проблематики, 

об’єктивної необхідності правового  регулювання ґендерних процесів в Україні, 

обізнаність із забезпеченням ґендерної рівності в актах міжнародного та 

європейського права, особливостями втілення ґендерного компоненту в 

галузевому законодавстві.  

Рівноправності чоловіків і жінок, як підкреслює У. Бек, не можна досягти в 

рамках інституціональних структур, що споконвічно орієнтовані на 

нерівноправність. Якісно нової рівноправності можна досягти лише обмірковано, 

крок за кроком змінюючи сукупну інституціональну систему розвиненого 

індустріального суспільства [1, с. 186]. 

 В Україні на рівні Конституції закріплені рівні права чоловіків і жінок, а от 

із реальними можливостями їх реалізації справа є більш складною.  Як визнає А. 

Погорєлова, в українському парламенті, і це слід визнати відверто, ще 

залишається значною частина чоловіків-політиків, які не піднялися до розуміння 

ґендеру як принципу, як комплексної проблеми, нерідко продовжують зводити її 

до традиційного «жіночого питання» і тим самим гальмують не лише розвиток 

парламентаризму, а й в цілому прогресивний суспільний поступ [4, с. 132]. 

Ґендерний чинник все більше виявляє себе в діяльності українського 

парламенту, інтенсифікує його взаємодію з громадськістю. У 2005 році 
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прийнятий Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків», згідно з  яким запроваджено проведення ґендерної експертизи 

законопроектів. У 2015 році запроваджені квоти для жінок на рівні 30%  від 

списку партії на виборах до місцевих органів влади. 

Традиційно при дослідженні гендерних аспектів політичних процесів 

вважається, що чинниками, які безпосередньо впливають на представництво 

жінок в представницьких органах влади, є тип виборчої системи. 

Для більшості країн ЄС частка жінок-депутатів в парламентах, що 

обираються за пропорційною системою (18 з 28), складає 26,5 %, за змішаною — 

26,3 %, що майже нейтралізує даний чинник впливу на інститут представництва 

жінок та гендерну рівновагу у вищих виборних органах влади даної групи країн. 

Дещо інша ситуація спостерігається в країнах пострадянського простору. 

Навіть найвищий показник по групі в країнах пострадянського простору не 

відповідає бодай найнижчому в країнах ЄС-28 (21,2 % проти 26,3 %). Спільним 

для всіх цих країн є вплив змішаної системи виборів: і для країн ЄС-28, і для країн 

пострадянського простору в таких країнах спостерігаються найнижчі показники 

представництва жінок. Особливо це відзначається в країнах пострадянського 

простору, де змішані системи запроваджено в половині країн групи, а частка 

представництва жінок є нижчою за країни з мажоритарною системою на 7,8 %, а 

від середнього показника по групі — на 5,4 % [Див.: 3, с.193].   

Не слід забувати й про психологічний бік справи. Як зазначає 

А. Погорєлова, в психології та культурі населення зміни відбуваються за 

провідної ролі правлячих еліт. Особистість парламентаря, його робота, діяльність 

комітетів, фракцій за широкої об’єктивної поінформованості про них через засоби 

масової інформації можуть стимулювати у населення як вузькі ринкові, так і 

широкі демократичні установки, усвідомлення необхідності ґендерної симетрії, 

що обов’язково позначається на настроях електорату, на результатах виборів до 

органів влади [4, с.135].  
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Практичне забезпечення рівноправності жінок і чоловіків перебуває не 

лише в площині законодавчої врегульованості або неврегульованості, а, як 

свідчить практика, також у сфері соціально-економічних відносин, залежить від 

низького рівня життя, зубожіння частини населення, культурно-релігійних 

чинників тощо.   
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СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН В 

СУСПІЛЬСТВІ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ЙОГО ДУХОВНОГО І 

МОРАЛЬНОГО СТАНУ 

 

Процесу секуляризації суспільного життя, який почався в епоху 

Відродження, перш за все, спряло становлення громадянських суспільств, 

розвиток наукових знань, насамперед вчення про природне право, згідно з яким 

держава та її інституції мають земне, а не Божественне походження. Релігія 

поступово стає приватною справою. Наприкінці XVIII ст. починають 

реформуватися основні типи відносин між церквою і державою, які існують і до 

тепер, вбираючи у себе кілька моделей державно-церковних взаємин, які часто 

взаємно переплітаються : теократія, цезаропапізм, державна церква, 

відокремлення церкви від держави; проміжний стан між моделлю державної 

церкви і моделлю повного відокремлення; відокремлення церкви і держави.  

Теократичне правління дуже поширене в мусульманських країнах (в Ірані, 

Саудівській Аравії тощо), де дотримуються традицій, що сформувалися ще в 

Дамаському халіфаті за династій Омеядів та Абасидів). Щодо наступної моделі, 

то класичним прикладом реалізації цезаропапістської моделі можна вважати 

Візантію, де імператори збирали церковні собори, розв'язували догматичні 

суперечки, призначали чи знімали патріархів, митрополитів тощо. Цю модель 

перейняла Московія, і від XVIII до початку ХХ століть главою російської 

православної церкви був імператор (імператриця). Церква стає одним із інститутів 

державної бюрократичної системи, а духовенство – особливим прошарком 
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суспільства зі своїми правами та пільгами (непідсудність світському суду, 

звільнення від податків, військової повинності тощо). 

Державна церква – модель державно-церковних відносин, що забезпечує в 

державі привілейований стан певній конфесії. Вона передбачає пряме 

фінансування державою її інституцій і державний контроль за використанням 

коштів, делегування церковним структурам певних державних функцій 

(реєстрація новонароджених, смертей, шлюбів тощо). Прикладом такої моделі є 

сучасна Греція, де державною є православна церква, Статут якої має статус 

державного Закону. Близькою до грецької є і сучасна італійська модель державно-

церковних відносин, де понад 90 % населення охрещені в католицьку віру. Різні 

форми державної церкви існують також у Великій Британії, Данії, Швеції, 

Ісландії та деяких інших країнах. На загал, система державної (або національної) 

церкви є особливістю Північної Європи. Винятковий статус певної церкви 

зафіксовано в конституціях понад 40 держав світу. До речі, у 22 із них главою 

держави може бути лише особа, яка належить до офіційної церкви [1]. 

Політична і церковна історія Європи останніх десятиліть засвідчує, що ця 

модель відносин між державою і церквою не має великого потенціалу для 

подальшого поширення. Система була відкинута Швецією, яка, у свою чергу, 

взяла приклад із Норвегії; її також не було прийнято жодною посткомуністичною 

країною, і навіть країнами, де домінує лютеранство. Так, в Естонії, яка є єдиною 

країною, де лютерани становлять більшість, прийняття цієї моделі було 

конституційно виключене.  

Модель, що ґрунтується на позиції відокремлення церкви від держави, 

реалізується в багатьох країнах світу – у Франції, Німеччині, Португалії та інших. 

Такий підхід до проблеми державно-церковних відносин частіше за все 

обумовлений прагненням позбавити церкву монополії у здійсненні ідеологічної та 

інтеграційної функцій, оскільки церква володіє могутнім потенціалом впливу на 

свідомість і підсвідомість людей. 
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Модель, що реалізована в США, як правило, зветься поміркованою. Хоча й 

тут держава підкреслює свій принципово світський характер, але все ж таки існує 

фінансова підтримка церковних шкіл, у збройних силах діє інститут капеланів, а 

церковні одруження мають юридичну силу. В Німеччині, незважаючи на те, що 

церква відділена від держави, фактично існує досить широка співпраця цих двох 

інституцій, тому німецьку модель визначають як систему кооперації церкви та 

держави.  

Сучасні європейські держави, які зберігають систему державної церковності 

(Велика Британія, Данія, Греція), значною мірою лібералізували юридичний 

статус релігійних угрупувань, що не є державними. Тому розбіжності між 

моделлю державної церковності та моделлю відокремлення церкви від держави 

сьогодні значною мірою нівелювалися, зменшилися [2]. 

Важливо також те, що серед фахівців немає повної згоди з приводу питання, 

що саме слід розуміти під відокремленням церкви від держави. На Заході 

зазвичай говорять не про відокремлення церкви від держави, а про відокремлення 

церкви і держави [3, p. 1-44]. Тим самим підкреслюються рівноправність суб'єктів 

цих відносин і неправомірність характеризувати їх як взаємини сюзеренітету-

васалітету. До того ж, правознавці майже одностайні: якщо під «відокремленням» 

розуміти стан, за якого держава не має з церквою нічого спільного, то такої 

правової і суспільно-культурної ситуації не існує ніде в Західній Європі. 

Відокремлення тут означає, що держава не ототожнює себе з жодною із релігій чи 

церков, не покладає на церкву здійснення державних функцій, не втручається в її 

внутрішні справи, і обидві інституції поважають автономію одна одної в 

належних їм сферах: церкви не наділяються політичною владою, а держава 

зберігає нейтралітет щодо релігійних організацій, не виступає від імені або проти 

будь-якої з них [Див. : 4]. 

Держава не лише поціновує соціальну працю релігійних інституцій, а й 

виявляє велику повагу до самої релігії, яка відіграє важливу роль у духовному і 

моральному розвитку суспільства [5, c. 170]. 
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Отже, у світі протягом століть склалися кілька моделей державно-

церковних відносин, які не прив'язані, однак, до певних часових періодів і часто 

переплітаються між собою (наприклад, теократія передбачає наявність державної 

церкви й т. п.). Визначення «своєї» моделі для кожної країни індивідуальне й 

залежить від багатьох чинників: правових устоїв, прийнятих у суспільстві, 

поглядів світської та церковної влади на це питання, традицій, духовного і 

морального стану суспільства тощо. 
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РОЛЬ РЕФОРМ У ФОРМУВАННІ ДІЄВОЇ СИСТЕМИ ВЛАДИ 

 

Політичні події останніх років в Україні, які отримали назву другої 

демократичної революції, значно активізували питання про способи зміни влади 

та її реформування. Революція як шлях кардинальних трансформації, як відомо, 

призводить до масштабних, однак тяжких перетворень. Тому знову гостро постає 

питання про пошук іншого, більш цивілізованого шляху політичних 

трансформацій. Одним з таких шляхів є процес реформування. 

У сучасному світі реформи визнаються найкращим шляхом прогресивного 

розвитку суспільства. Усі реформи, незалежно від того, в яких умовах та країнах 

застосовуються, мають щонайменше два аспекти свого прояву, дослідження яких 

дозволяє їх порівнювати, знаходити спільне та відмінне, а отже, формулює певні 

правила їх проведення, додержання яких з боку реформаторів може призвести до 

бажаного успіху, або нехтування якими спричинить крах навіть самої ідеальної за 

змістом реформи. Цими аспектами є сутність реформ як специфічної форми 

перетворень суспільних відносин і технологія проведення реформ. Все інше 

індивідуальне і неповторне, а тому має лише враховуватися при задумі реформ, 

виборі форми прояву їх сутності та організаційному наповненні технології 

проведення реформ. 

Політична реформа трактується як перетворення, зміна, переустрій 

політичного життя суспільства (відносин, порядків, інститутів, установ), що 

здійснюються без зміни основ існуючого ладу. При цьому політичне життя 
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розуміється як одна з основних сфер суспільного життя, що включає, зокрема, 

державу та її установи. За такого широкого розуміння політичних реформ 

державно-управлінські реформи виступають їх складовою частиною. 

Дієве, підзвітне, ефективне і прозоре державне управління покликане 

відігравати ключову роль у досягненні узгоджених на міжнародному рівні цілей 

розвитку, включаючи цілі, що містяться в Декларації тисячоліття ООН. У цьому 

зв'язку в резолюціях міститься заклик до урядів держав світу зміцнювати 

потенціал системи влади, створювати сприятливі умови для подальшого 

підвищення її ефективності, в тому числі шляхом управління змінами, оцінки 

відповідних ризиків та впровадження інновацій. Фактично йдеться про 

необхідність здійснення державами-членами ООН цілеспрямованих реформ з 

метою розбудови ефективної системи влади, спроможної забезпечити сталий 

розвиток.  

Досвід країн Центральної і Східної Європи, які у 1990-ті та на початку 2000-

х років переживали так званий «демократичний транзит», свідчить про те, що у 

цей період основною ідеєю реформування системи влади стала децентралізація, 

але вона розглядалася як ключовий елемент більш широкої сукупності 

взаємопов'язаних перетворень, зокрема й руху до ствердження сталого розвитку. 

В їх основу були покладені зміни конституційної моделі державної влади, 

створення багатопартійної виборчої системи, запровадження виборного місцевого 

самоврядування та контролю за владними структурами. Продовженням цих змін 

стали, крім децентралізації, реформи центрального рівня виконавчої влади, 

державної служби, публічних послуг, а також механізмів управління 

регіональним розвитком. 

У процесі здійснення реформ системи влади важливо враховувати, що вона 

нерозривно пов'язана з інститутом місцевого самоврядування. Цей зв'язок 

виявляється в низці аспектів. Зокрема, державна влада і місцеве самоврядування 

мають єдине джерело – народ. Органам місцевого самоврядування можуть 

надаватися законом окремі повноваження органів виконавчої влади, і стан їх 
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реалізації контролюється останніми. Крім того, місцеві справи вирішуються хоча 

й самостійно, проте в руслі єдиної державної політики. Органи місцевого 

самоврядування наділені певними повноваженнями державно-владного 

характеру, які, однак, визначаються державними законами. Органи місцевого 

самоврядування видають нормативні акти, але ці акти за своєю природою є 

підзаконними та локальними. Загалом, органи державного управління та 

місцевого самоврядування створюють системний комплекс, що складається з 

різних за своєю природою органів (державних і «громадських»), проте об'єднаних 

в організаційне ціле необхідністю забезпечувати реалізацію практично тих самих 

управлінських функцій і повноважень державної виконавчої влади на 

місцях [Див. : 1]. 

Виходячи с такого тісного зв’язку реформування діючої системи влади, 

особливо стосовно організації та діяльності системи органів виконавчої влади на 

територіальному рівні, важливо поєднувати з реформуванням місцевого 

самоврядування. 

Винятково важлива роль у сучасній світовій практиці управління 

відводиться взаємодії органів державного управління і місцевого самоврядування 

з неурядовими організаціями та громадянами в процесах управління. Наголос 

робиться на участі громадськості у виробленні та реалізації політики через 

механізми інформування, консультування і активної участі, а також на 

громадському контролі за виконанням прийнятих політичних рішень. 

В контексті дослідження реформ необхідно зазначити, що їх загальний 

контекст, ідеологію визначають самі держави, однак, дуже суттєвим чинником, 

який безпосередньо впливає на контекст реформ, є «допомога» світових 

організацій. Проведення реформ завжди вимагає значних фінансових ресурсів, 

яких в новоутворених країнах не вистачало, отже, Світовий банк та міжнародний 

валютний банк активно втручався в державну політику країн Центральної та 

Східної Європи, пропонуючи їм свій варіант реформ.  
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Причини невдалої трансформації в багатьох посткомуністичних країнах слід 

шукати як у хибності окремих положень Вашингтонського консенсусу, так і у 

цивілізаційній якості функціонуючих політичних та економічних інститутів і 

культурній якості політичних еліт. 

Метою реформ, незалежно від того, чи відбувається вона в державах з 

розвинутою демократією, чи в тих, що недавно встали на цей шлях, повинно бути 

підвищення ефективності надання послуг населенню шляхом передачі частини 

повноважень від органів державної влади до місцевого самоврядування. 

Реформа може відбуватися як за ініціативою державної влади («згори»), так 

і з місцевих громад («знизу»). Досвід країн ЦСЄ свідчить, що більш успішно 

реформи здійснюються в другому випадку. Існує багато форм проведення реформ, 

елементи яких можуть бути використані лише з урахуванням можливостей, 

культурних традицій, регіональних особливостей, культурних традицій, 

регіональних особливостей кожної країни. 

Таким чином, якість суспільних реформ залежить від дієздатності держави, 

насамперед спроможності відповідної управлінської системи забезпечити перехід 

суспільства до нового стану. Враховуючи це, країни Центральної та Східної 

Європи у процесі європейської інтеграції здійснювали реформи державного 

управління та місцевого самоврядування на основі їх розуміння як 

забезпечувальної діяльності щодо суспільних перетворень. 
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ЛІБЕРАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ ДЕМОКРАТІЇ 

Демократія – одна з найбільш вживаних категорій політичної науки, яка не 

знайшла загальноприйнятної концептуалізації. Постійна експлуатація цього 

поняття на рівні буденної свідомості, переважання емоційних і часто 

некомпетентних оцінок поступово вихолощують науковий зміст концепту 

демократії. Тим більше, що теорія демократії не має єдиного наукового джерела. 

Сучасна демократична теорія представлена безліччю шкіл і напрямів, кожна з 

яких володіє солідною методологією і користується значним авторитетом серед 

певних сегментів наукової спільноти [1].  

Політичну демократію можна визначити як спосіб існування політичного 

порядку і функціонування політичних практик, як принцип організації 

політичного простору в цілому. Представляється доцільним виділення чотирьох 

основних вимірів сучасної демократії – конституційного; інституціонального; 

електорального; а також стану забезпеченості прав і свобод людини. 

Демократія як конституційна система. Уявлення про демократію як про 

конституційну систему, або систему правління, широко поширене як у сучасній 

науці, так і в повсякденній свідомості. Ми говоримо саме про систему правління 

як поєднання формальної конституційної структури органів державної влади і 

демократичних елементів: виборності, принципу поділу влади, демократичних 

методів владарювання, інших процедурних аспектів, відповідного ціннісного 

наповнення. 
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Демократія як інституціональна система. Ще з античних часів 

простежуються спроби розробки напрямку політичної науки, яке, слідуючи за Д. 

Сарторі, прийнято назвати «порівняльним конституційним інженірингом», тобто 

дослідницького пошуку форм і різновидів політичних інститутів, які найбільшою 

мірою задовольняли б вимогам суспільства щодо справедливого та ефективного 

управління. 

Демократія як інституціональна система повинна розумітися як сукупність 

політичних інститутів, що забезпечують реалізацію демократичного ідеалу. 

Звідси можна вивести поняття інституційної інфраструктури демократії, або 

інституційного дизайну, - формального каркаса, на якому тримається 

демократична політична система. Широке розуміння інституційного каркасу 

демократії включає сюди не тільки організаційні структури, а й весь комплекс 

організуючих взаємодію людей принципів, у тому числі цінності, традиції, 

установки, інші аспекти психологічного життя. Відповідно, політичні режими, що 

формально характеризуються як демократії, але в яких відсутні або 

слаборозвинені найважливіші інститути, або переважає неформальна 

інституціоналізація, можуть бути віднесені до дефектних демократій. 

Демократія як електоральний механізм. Видатний політолог і соціолог С.М. 

Ліпсет підходив до сутності демократії наступним чином: «Демократія в 

складному суспільстві може бути визначена як політична система, що забезпечує 

регулярну конституційну можливість зміни урядовців, і соціальний механізм, що 

дозволяє максимально великій частині населення впливати на прийняття 

основних політичних рішень, шляхом вибору між претендентами на зайняття 

політичних позицій» [2, c. 27]. З цього визначення випливає, що принцип 

реалізації влади народу в сучасних умовах формалізується за допомогою 

наступних інститутів: (1) виборність органів державної влади та місцевого 

самоврядування; (2) безпосереднє волевиявлення громадян (референдуми, 

плебісцити, електронна демократія); (3) принцип підзвітності та громадського 

контролю. 
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Демократія як інструмент забезпечення прав і свобод та захисту меншин. 

Поширення неліберальної демократії, тобто електоральної формули без 

ліберального наповнення, є однією із загроз повноцінному політичному розвитку. 

Протиріччя між конституційним лібералізмом і демократією виникає з приводу 

обсягу урядових повноважень. Конституційний лібералізм передбачає обмеження 

влади, а демократія - її накопичення і реалізацію. З цієї причини багато лібералів 

XVIII і XIX в. вважали демократію силою, здатною підірвати свободу. Безумовно, 

подібне уявлення про демократію логічно виводиться з вчення Ж.-Ж. Руссо про 

загальну волі і заснованої на ньому концепції радикальної демократії.  

 Таким чином, лише поєднання лібералізму і демократії дозволяє 

взаємно нейтралізовувати властиві їм недоліки. Так, демократія з її прагненням до 

суспільної згуртованості, політичної рівності, формулюванням та досягненням 

суспільно значущих цілей врівноважує лібералізм з властивим йому 

індивідуалізмом, антиегалітарізмом і аристократичним принципом. З іншого боку, 

лібералізм попереджає такі можливі наслідки демократії як тиранія більшості і 

демократична диктатура і забезпечує права меншин. 
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ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА ЯК САМОСТІЙНА ФОРМА ПОЛІТИЧНОЇ 

БОРОТЬБИ 

 

Дотепер в теорії політичної науки не сформувалося єдиного підходу до 

розуміння поняття «інформаційна війна». Однак на основі сучасного досвіду 

ведення інформаційних воєн ясно, що інформаційна війна є не тільки особливим 

способом «несилового» ураження супротивника, але і самостійною формою 

політичної боротьби. 

Інформаційна війна – це, перш за все, сукупність певних ідей, які руйнують 

національну самосвідомість цілого народу. Саме в цьому полягає її стратегія. В 

інформаційної війни, порівняно з війною звичайною, набагато більше тактичних 

прийомів, вивертів, способів і хитрувань. 

Близьким за значенням, але ширшим за змістом є поняття «інформаційно-

психологічна війна». Порівняння цих понять («інформаційна війна» й 

«інформаційно-психологічна війна») дозволяє зробити висновок про те, що в 

інформаційній війні об'єктом впливу стають комп'ютери та інформаційні системи; 

в інформаційно-психологічній війні до інформаційного напрямку приєднується 

психологічний – об'єктом впливу стає індивідуальна і масова свідомість. В 

результаті цього не тільки руйнується наявна інформаційна система, а й 

проводиться зміна комунікативної установки в суспільстві. 

Інформаційні війни ведуться давно, проте до ХХІ століття їхні прийоми 

стали набагато витонченішими, а тому небезпечнішими. Адже сьогодні ті, хто 

планує та здійснює інформаційні атаки, озброєні сучасними знаннями в галузі 
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психології. Це дозволяє їм впливати на підсвідомість і таким чином керувати 

вчинками людей. На зміну прямолінійній пропаганді приходить масовий гіпноз, 

котрому піддаються цілі країни та народи. Методи, що дозволяють досягати 

подібних результатів, виникли й удосконалювалися протягом усієї історії 

людства, ставали все більш ефективними. Так, від шаманських танців людство 

перейшло до психотехнологій, за допомогою яких здійснюється прихований 

вплив на поведінку людини. В результаті прихованого інформаційного впливу 

людина може перетворитися на справжнього зомбі, який безвідмовно 

виконуватиме будь-які вимоги свого володаря. При цьому зовні така людина не 

буде відрізнятися від оточуючих, а сама не усвідомлюватиме, що піддалася 

«програмуванню». 

На сьогодні провідні країни світу знаходяться у стані перехідного періоду 

від індустріального етапу свого розвитку до індустріально-інформаційного, на 

якому головним стратегічним національним ресурсом стають інформація, 

мережева інфраструктура й інформаційні технології. Завершення цього періоду 

очікується у першій чверті ХХІ століття, але вже сьогодні інформаційна 

залежність усіх сфер життєдіяльності особистості, суспільства та держави 

надзвичайно велика.  

В даний час у світі розроблено й апробовано на практиці широкий спектр 

засобів і методів інформаційного впливу. Практично всі сторони, які здійснюють 

інформаційний вплив у своїх інтересах, формують стратегію і тактику 

інформаційної війни, конкретний зміст інформаційно-психологічних операцій у 

відповідності до своїх інтересів, цілей, завдань та наявних можливостей. На 

сьогодні електронний шпіонаж став суворою реальністю. Загальну кількість 

операцій електронного шпіонажу, що відбуваються у світі, навіть важко 

підрахувати, оскільки в силу різних причин не всі вони стають надбанням 

гласності. Комп'ютери перетворилися на найпотужнішу зброю електронного 

шпіонажу. Для ліквідації електронного шпіонажу потрібна розробка безлічі 

заходів, починаючи з прийняття адекватного законодавства та закінчуючи 
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вирішенням суто технічних питань. Наприклад, із метою зниження або 

нейтралізації існуючих і майбутніх небезпек для суспільства необхідно 

контролювати Інтернет. Однак при цьому слід прагнути до того, щоб не 

порушити природу Інтернету, цієї складної динамічної системи, що розвивається 

абсолютно вільно на основі власних законів еволюції та самоорганізації. Головне 

ж завдання полягає в тому, щоб на міжнародному рівні, наприклад ООН, 

розробити комплексну програму, що включатиме в себе можливі форми та методи 

боротьби з електронним шпіонажем – юридичні, програмні, технологічні, 

організаційні, економічні, політичні і т.д. Ці дії принесуть успіх лише у випадку, 

якщо будуть спиратися на систему постійного моніторингу електронного 

шпіонажу на загальнопланетарному та національному рівнях. 

Найважливіша роль в інформаційній війні, як і раніше належить ЗМІ, 

особливо електронним. Суттєвою проблемою сучасного етапу політичного 

розвитку є те, що багато ЗМІ (які в основному займаються «викривальною» 

журналістикою та доводять до громадської думки відомості про афери, тіньове 

життя політиків) часто нехтують суспільною мораллю. Практикований цими ЗМІ 

стиль критики опонентів нерідко порушує прийняті в суспільстві норми 

пристойності, а іноді й правові обмеження. Одним із найпоширеніших прикладів 

такого порушення норм, у тому числі і правового характеру, є надмірно докладне 

висвітлення журналістами ситуацій із захопленням заручників, що нерідко 

використовується для критики або окремих політичних діячів, або уряду в цілому. 

Щоб зняти такого роду конфлікти та запобігти соціальним чварам, розпалюванню 

національної ворожнечі та іншим негативним наслідкам дій журналістів, у 

демократичних державах приймаються закони про ЗМІ, які регламентують їхню 

діяльність і встановлюють суворі обмеження на поширення публічного слова. 

Інформаційна війна ставить перед Україною дві взаємопов'язані проблеми. 

Одна з них полягає в тому, що включення в світові процеси інформатизації, 

інтеграція в інформаційний простір є факторами подальшого розвитку всіх сфер 

суспільного життя, формування позитивного іміджу у світовому співтоваристві. З 
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іншого боку, поширення інформаційних технологій, які не знають кордонів і 

практично не мають бар'єрів, веде до виникнення нових загроз безпеці 

особистості, суспільства і держави в Україні. 

Україні для того, щоб вигравати інформаційні війни, необхідні грамотна, 

активна інформаційна стратегія та стратегія культурної репрезентації за 

кордоном. Тільки це може стати гарантією того, що Україна не опиниться на 

задвірках світового інформаційного простору з дискредитованим, не без допомоги 

«дружніх» держав, іміджем. 

 

Травлос Т., 

аспірантка кафедри політичних наук і 

 права Державного закладу 

 «Південноукраїнський національний педагогічний  

університет імені К. Д. Ушинського» (м. Одеса) 

 

ПРОТЕСТНІ АКЦІЇ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

 

У демократичному суспільстві протестні акції є однією з форм вираження 

соціальних і політичних вимог. Саме в процесі вирішення соціальних конфліктів 

відбувається перевірка організаційної здатності влади, як політичного інституту, 

сприймати від соціуму сигнали і реагувати на них оптимальним чином. 

На сучасному етапі розвитку людства в різних регіонах світу 

спостерігається зростання масової протестної активності, яка приймає 

найрізноманітніші форми: від конвенціональних мирних виступів громадян до 

силового протистояння населення з представниками влади. Масові акції протесту 

останнього десятиліття супроводжували самі доленосні для різних країн політичні 

події. Наразі, про зростання масової протестної активності можна говорити як про 

глобальний тренд політичного розвитку. 
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Протестна активність в наші дні відрізняється від аналогічних процесів 

минулого не тільки кількісним складом учасників, але і їх якісними 

характеристиками, а також характером пропонованих до чинної влади вимог, 

Латентність пов'язаних з соціальною напруженістю процесів за певних умов 

здатна досить швидко трансформуватися в мітингову активність.  

Політичний протест як соціальний феномен має найрізноманітніші форми 

прояву, що виходять за рамки тільки активного і публічного акціонізму. Це 

поняття включає в себе також пасивні стратегії поведінки, які можуть бути 

оцінені як цілком раціональні практики вираження невдоволення політичною 

системою, представлені у формі конвенційної політичної дії у вигляді 

абсентеїзму, протестного голосування чи політичної аномії [1, с. 68]. Таким 

чином, політичний протест можна визначити як сукупність активних або 

пасивних політичних практик індивідуальних чи колективних суб'єктів у формі 

конвенціональної або неконвенціональної сигналізації невдоволення у відношенні 

до політичної системи або окремих аспектів існуючого політичного порядку в 

суспільстві. 

Комплексний аналіз детермінант масового політичного протесту вимагає 

врахування як структурних, так і політико-інституційних чинників витоків 

соціального невдоволення і можливостей для політичної активності громадян. До 

структурних детермінант відносяться комплекс економічних, соціально-

політичних і соціокультурних чинників, здатних призвести до порушення 

рівноваги між ціннісними очікуваннями і ціннісними можливостями певних 

соціальних груп. Порушення даної рівноваги, визначається як відносна 

депривація, що веде до зростання протестного потенціалу і є базовою 

передумовою можливості масового політичного протесту. 

Польський дослідник Є. Вятр виділяє випадок «умовної» депривації, 

відмічаючи, що вона зустрічається в групах, чиї запити особливо сильно зросли 

порівняно з можливостями їх задоволення. Саме тоді з'являється чітка тенденція 
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до агресивної поведінки, спрямованої проти політичної системи чи суспільної 

групи, яку вважають винуватницею депривації [2, с. 125]. 

Структурні детермінанти є важливими, але недостатніми умовами масової 

протестної активності. Процес трансформації протестного потенціалу у власне 

політичний протест зумовлений політико-інституційними факторами, головними 

з яких є: особливості політичного режиму, ступінь диференціації політичних еліт і 

розподіл ресурсів між політичними акторами. 

Політичні партії, органи державної влади та управління змушені 

рахуватися з протестними настроями. Результатом вираження таким чином 

громадської думки стає прийняття тих чи інших політичних, адміністративних, а 

також пов'язаних з ідеологічним дискурсом рішень. Урахування політичної 

складової протестних акцій є необхідною умовою для коригування дій політичних 

акторів. 

Слід зазначити вагому та діалектичну роль бюрократії в організації 

політичного життя суспільства та держави. Діалектичність проявляється з одного 

боку, у забезпеченні виконання державними інститутами і структурами 

відповідних функцій, а з іншого боку – саме завдяки діям бюрократів, які не 

прораховують наслідки прийняття тих чи інших рішень, виникає 

дисфункціональність, що провокує населення на соціальні конфлікти і сприяє 

зростанню соціальної напруженості.  

Таким чином, слід зазначити, що самі по собі конкретні форми протесту є 

тільки реалізацією накопичувального соціального невдоволення, яке, у свою 

чергу, може породжуватися широким спектром політичних і соціально-

економічних причин. Але практичне здійснення протестної активності пов’язане з 

наявністю досить розвинених політичних суб'єктів – партій, рухів, відповідних 

інфраструктур.  

Досвід протестних дій демонструє, що протестна активність – 

найефективніший спосіб для ініціювання конструктивних дій з боку органів 

влади. У суспільній свідомості все міцніше закріплюється ланцюжок «проблема – 
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протест – суспільна увага – дії влади». Тому необхідною умовою для 

демократичної держави повинен стати процес інституціоналізації політичного 

протесту. 
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ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ЕЛІТИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ 

 

Щоб зрозуміти причини успіхів або невдач на шляху посткомуністичної 

трансформації необхідно проаналізувати цивілізаційну якість еліт і ті фактори, які 

забезпечують їхній трансформаційний потенціал. Такий підхід дозволяє 

обґрунтувати думку, що тільки нові еліти, масштаб мислення яких значно 

випереджає інституційні межі та цінності старого суспільства, здатні проводити 

швидкі, системні, радикальні суспільні реформи.  

Аналіз літератури з даної тематики дозволяє з’ясувати як моделі 

трансформаційних еліт, так і сприятливі і несприятливі фактори демократичного 

транзиту [ 1; 2; 3; 4; 5]. 
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Для отримання відповіді на поставлені в цьому дослідженню питання 

необхідно уточнити такі дефініції як: «еліта», «трансформаційні еліти», 

«трансформаційний потенціал політичних еліт», «трансформаційні моделі 

політичних еліт». Під політичною елітою слід розуміти соціальну групу, яка 

виконує владно-управлінські функції в рамках політичних інститутів держави, 

регіональних та місцевих органів влади і партійної системи. Кожна політична 

еліта поєднує політико-владний статус із елітарними рисами – професійними, 

організаторсько-волювими, моральними і комунікабельними. При цьому слід 

сказати, що не завжди елітарний статус і елітарні риси співпадають. В багатьох 

країнах (особливо слаборозвинутих) до політичних еліт відносяться люди, які 

вирізняються тільки політичним статусом і не мають (або мають дуже слабо 

виражені) елітарні риси. Такі еліти називають псевдо або квазі елітами.  

Трансформаційними елітами називають еліти, які здійснюють перетворення 

в рамках відповідних моделей транзиту. Трансформаційний потенціал еліт 

характеризує їхню здатність проводити реформи, внаслідок яких відбувається 

перехід до нової моделі суспільства політичної та економічної системи. Цей 

потенціал включає: трансформаційну парадигму, яка містить стратегічну 

трансформаційну мету і основні стратегічні пріоритети; організаційну 

сконсолідованість як відповідну форму політичної організації; масову мобілізацію 

як своєрідну народну підтримку еліт під час революції або президентських чи 

парламентських виборів.  

Серед трансформаційних парадигм можна виділити: неоліберальну, 

орієнтовану на проведення радикальних, економічних реформ, розбудову 

політичних, економічних та правових інститутів і євроінтеграцію; етноетатиську – 

розбудову суверенної держави (етнічної за змістом і демократичної за формою), 

пріоритет етнокультурного відродження над соціально-економічними змінами; 

соціально-етатиську – посилення регуляторних функцій держави у соціально-

економічній сфері; популіську – поєднання найбільш привабливих ідей двох 

етатиських парадигм. 
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Моделі трансформаційних політичних еліт можна класифікувати за їхнім 

вибором трансформаційної парадигми і трансформаційними результатами. 

Відповідно до цього, виділяємо такі еліти: ліберально-реформаторську; 

номенклатурно-бюрократичну; олігархічну. Ліберально-демократична еліта 

об’єднує політиків, які відстоюють неоліберальну парадигму. Вона сформувалася 

в середовищі антикомуністичної опозиції і частково реформованої комуністичної 

партії. Ядро такої еліти складають високоосвічені (частина яких здобула освіту у 

високопрестижних навчальних закладах США і Європи), вольові та моральні 

політики, які спроможні свою політичну кар’єру тимчасово принести у жертву 

задля досягнення реформаторської мети. Номенклатурно-бюрократичні еліти, які 

відстоюють етатиські парадигми, сформувалися  в середовищі нереформованої 

комуністичної партії, а також опозиційних антикомуністичних рухів, які 

поступово пристосувались до правил олігархічної суспільної моделі. Ці еліти 

забезпечили побудову двох моделей політичних систем, які не відповідають 

параметрам демократичного транзиту: авторитарної просоціалістичної і гібридної 

олігархічної. Олігархічні еліти, які сформувалися в рамках «м’якого 

авторитаризму» і зрощування політичної влади та бізнесу, використовують 

популістську парадигму з метою забезпечення свого домінування. Вони, як 

правило, формуються з допомогою кланових та фінансово-тіньових механізмів 

підбору кадрів. 

До факторів, які забезпечують формування реформаторських еліт, ми 

відносимо: наявність сильної опозиції до комуністичного режиму та високу 

змагальність політичних еліт на початку трансформаційного періоду; модель 

збалансованої політичної влади, закріплену у новій конституції; інституційне 

середовище, яке запобігає розширенню номенклатурних пільг та привілеїв з боку 

правлячих посткомуністичних еліт, а також зрощуванню бізнесу та політичної влади. 

Як показує досвід країн  Центральної Європи, успіх посткомуністичного 

транзиту в основному залежав від наявності сильної опозиції (типу «Солідарності» у 

Польщі та «Громадянського форуму» у Чехословаччині) до комуністичного режиму, 
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яка зуміла нав’язати правлячій комуністичній еліті свою парадигму трансформації – 

неоліберальну. Крім цього така опозиція спонукала до трансформації комуністичні 

партій у соціал-демократичні, які після проведення ліберальних економічних реформ 

виконували функцію вже лівоцентриської опозиції до правих реформаторів. Таким 

чином висока конкуренція між політичними елітами спонукала політичних акторів 

до створення вільних і справедливих правил політичної гри і тим самим обмежила  

умови для рентоорієнтованої поведінки. 

Суть збалансованості політичної влади полягає у:  рівномірному розподілі 

повноважень між главою держави, урядом і парламентом; ефективний механізм 

стримувань і противаг у вигляді таких процедур як імпічмент, розпуск парламенту, 

вотум недовіри або резолюції осуду, постановка урядом питання про довіру, 

призупинення або скасування судовими інстанціями актів політичного або 

адміністративного управління. 

Збалансованість політичної влади передбачає також наявність 

конституційних норм, які унеможливлюють свідоме втручання  політичних 

органів влади у сферу державних фінансів, – один із важливих факторів 

забезпечення макроекономічної стабільності, запобігання корупції на найвищому 

політичному рівні. Збалансованість політичної влади передбачає наявність 

сильної політичної опозиції, яка повинна мати достатні юридичні механізми для 

контролю над правлячою більшістю через здійснення керівництва важливими 

постійними і тимчасовими депутатськими комітетами (особливо тими, які 

займаються питаннями бюджету, оборони, правоохоронних органів), право 

висловлювати свою позицію на державних ЗМІ, створювати тіньові структури, 

аналогічні владним інститутам (наприклад, тіньовий кабінет міністрів). 

Вагомим фактором на шляху трансформації посткомуністичної еліти і 

лідерства є створення правового механізму, який унеможливлює розширення  

номенклатурних привілеїв  і пільг у вигляді непомірно високих зарплат, пенсій, 

нераціональних доплат, безоплатного отримання житла і державних дач у 

власність. 
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Важливо також не допустити зрощування політики та бізнесу. З цією метою 

необхідно законодавчо закріпити: обов’язкове розміщення у офіційних 

друкованих та електронних ЗМІ декларацій про доходи і майно посадових осіб, а 

також декларацій про передачу своєї власності в управлінню відповідних 

фінансових інститутів на період виконання ними службових чи депутатських 

повноважень; встановлення прогресивного податку на доходи (зарплату, 

дивіденди, відсотки від депозитів) та майно (нерухомість, землю, престижні 

об’єкти рухомості, спадщину) фізичних та юридичних осіб; обов’язковий перехід 

для посадових осіб та безготівкові форми платежів для забезпечення ефективного 

контролю над їх видатками. 
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УКРАЇНА В СУЧАСНИХ ПРОЦЕСАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

 

Сьогодні інтеграційні процеси стали предметом дослідження багатьох 

науковців. Особливу увагу приділяють європейській інтеграції, яка стала наочним 

прикладом вражаючих успіхів країн – членів Європейського Союзу. Після 

останнього розширення Євросоюз включає більшу частину Європи.  

Стратегічними напрямами  процесів євроінтеграції вважають:  

1) системну інтеграцію в європейське господарство з посиленням міжнародної 

конкурентоспроможності; 

 2) ефективну міжнародну спеціалізацію, спрямовану на перспективні сегменти 

європейського ринку;  

3) міжнародну диверсифікацію, спрямовану на ліквідацію монопольної чи 

монопсонічної залежності від зарубіжних ринків;  

4) становлення вітчизняних транснаціональних економічних структур з 

менеджментом європейського рівня;  

5) інтеграційну взаємодію з Європейським Союзом, Центрально- та 

Східноєвропейськими угрупуваннями країн; 

 6) підтримку економічної безпеки через механізми захисту від несприятливих 

змін європейської кон'юнктури, фінансових криз тощо. 

Реалізацію пріоритетів євроінтеграції забезпечує співпраця з регіональними 

європейськими економічними організаціями: Європейський банк реконструкції і 

розвитку, Європейська асоціація вільної торгівлі, спеціалізованими урядовими й 
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неурядовими організаціями в галузі зв'язку та інформаційного обміну, 

транспорту, енергетики, торгівлі, промислового розвитку, сільського 

господарства та ін. 

В майбутньому велике значення буде мати інтеграція України в Європу. 

Україна широким фронтом виходить на західноєвропейський соціально-

економічний простір. 

У грудні 1999 р. у м. Гельсінкі Європейська рада схвалила спільну 

стратегію ЄС щодо України, спрямовану на зміцнення стратегічного партнерства 

з Україною [2, с. 65]. Вона передбачає підтримку процесу демократичних та 

економічних перетворень в Україні, вирішення проблем щодо підтримання 

стабільності та безпеки на європейському континенті, зміцнення співпраці між ЄС 

та Україною. Метою цієї стратегії є: 

 1. Фундаментальне зближення та поступова інтеграція України до ЄС. Основа 

для цього – проведення такого курсу, який сприятиме проведенню реформ у 

країні задля досягнення високого рівня життя людей. 

 2. Реалізація УПС між Україною та ЄС, що є базою та одним із дієвих 

інструментів задля створення передумов для подальшого розвитку взаємин між 

Україною та ЄС. 

 3. Підтримка реформ в Україні в усіх сферах життя: стабільність демократичних 

інституцій, верховенство закону, існування функціонуючої ринкової економіки і 

та ін. 

 4. Забезпечення зони стабільності, співробітництва та процвітання у Центральній 

та Східній Європі через вироблення спільної стратегії розвитку країн з 

неоднаковими темпами європейської інтеграції, поглиблення транскордонного та 

регіонального співробітництва, використання багатостороннього діалогу із 

залученням усіх країн регіону, зміцнення регіональної безпеки шляхом 

покращення та подальшої гармонізації відносин між країнами.  

5. Адаптація законодавства України до норм ЄС.  
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6. Поглиблення співробітництва у сфері зовнішньої політики, як один із 

визначальних факторів безпеки та стабільності в Європі відповідно до 

основоположних принципів Хартії ООН Гельсінського Заключного акта, 

принципів Паризької Хартії, забезпечення демократії, панування права, поваги до 

прав і свобод людини. 

 7. Поглиблення співробітництва у сфері безпеки та оборони як наріжний камінь 

розбудови стабільної, мирної та єдиної Європи.  

8. Поглиблення співробітництва з Україною у галузі юстиції та внутрішніх справ, 

як важлива передумова створення в Європі простору безпеки та стабільності. 

 9. Поглиблення міжлюдських зв’язків, регіонального та культурного 

співробітництва між Україною та ЄС, що разом з іншими заходами дозволить 

уникнути появи будь-яких нових ліній поділу на континенті. 

 10. Посилення торгово-економічного співробітництва у сфері транспорту, 

зв’язку, телекомунікацій задля розвитку гармонічних економічних відносин з 

Україною як гарантія проти дестабілізації "чутливих" ринків та безробіття; задля 

розвитку інфраструктури транспортування енергоносіїв територією України, 

створення єдиного інформаційного простору.  

11. Охорона довкілля. Лише спільними заходами можуть бути надійно усунені 

наслідки аварії на ЧАЕС для забезпечення екологічно чистого середовища на 

континенті. Завдання з питань співробітництва між Україною та ЄС 

обговорюються щорічно. Часові рамки досягнення цієї спільної стратегії ЄС щодо 

України мають здійснюватися через реалізацію довго-, середньо- та 

короткотермінових завдань. Ця стратегія має розглядатися як важливий стимул 

прискорення системних реформ, піднесення політичної та соціальної активності 

громадян. 

 Процеси інтеграції і демократизації, які відбуваються у Європі з початку 90-

х років, не могли не позначитися і на освіті. Починаючи з 1998 р., ці процеси 

призвели до випрацьовування консолідованої позиції освітнього співробітництва, 

яка отримала назву Болонського процесу за назвою міста, де відбулася друга 
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зустріч (1999 р.) міністрів освіти, які представляли 29 країн Європи. На ній була 

прийнята спільна заява про створення Зони європейської вищої освіти [1, с. 82]. 

У процесі обговорення були сформульовані 6 ключових позицій щодо 

створення єдиного європейського освітнього і наукового простору:  

- введення двоциклового навчання : 1-й (3-4 роки) завершується здобуттям 

академічного ступеня. У Європі 85 % працівників, які мають освіту, мають  

ступень – бакалавр. Навчання упродовж 2-го циклу  передбачає отримання 

ступеня магістра (1-2 роки навчання) та / або докторського ступеня (за 

умови загальної тривалості навчання 7-8 років).  

- запровадження кредитної системи. В усіх національних системах освіти має 

бути єдина технологія обміну трудомісткості навчальної роботи у кредитах.  

-  контроль якості освіти. Передбачається створення акредитаційних агентств, 

які не залежать від національних урядів і міжнародних організацій.  

-  розширення мобільності. Виконання попередніх пунктів сприятиме 

істотному розвиткові мобільності студентів. Одночасно ставиться питання й 

про обмін досвідом викладацького складу 

-  забезпечення працевлаштування випускників. Важливим положенням 

Болонського процесу є орієнтація ВНЗ на кінцевий результат: теоретичні та 

практичні знання випускників мають застосовуватися задля користі всієї 

Європи. Європейський ринок праці знайде місце всім академічним 

ступеням, а професійне визнання кваліфікацій має бути спрощене. Цьому 

сприятиме використання Додатка до диплому, який рекомендовано 

ЮНЕСКО.  

 Початок ХХІ ст. можна назвати періодом переходу до якісно нової 

інфраструктури світопорядку (світового устрою), створення підґрунтя 

«глобального суспільства» [3, с. 299]. Процес змін на сучасному етапі охопив усі 

сфери суспільного життя. Найбільш очевидним проявом цих процесів є 

глобалізація. На думку багатьох вчених [4, с. 45], глобалізація припускає, що 

багатоманітні соціальні зв'язки (відносини) набувають всесвітнього характеру.  
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 Отже, суттєвих розбіжностей між інтересами Західної Європи та України 

немає, хоча, безумовно, окремі проблеми були, є і залишатимуться в 

майбутньому. Потрібно постійно відшукувати спільні інтереси та 

використовувати їх в ім' я всіх учасників європейського інтеграційного процесу.  
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ЗАГРОЗИ ДЕМОКРАТИЧНИМ СТРУКТУРАМ ТА ІНСТИТУТАМ 

ПОЛІТИЧНОГО ВИБОРУ У ДОБУ ПОСТМОДЕРНА 

 

Криза національної держави, пов’язана із появою нових глобальних акторів 

(ТНК, наддержавні політичні та економічні структури) призвела до втрати 

важелів впливу на політичний, економічний, культурний вибір громадян. Сучасна 

держава не може у повному обсязі забезпечити реалізацію інтересів суспільних 

груп та окремих індивідів, об’єднати, надихнути та спрямувати їх дії на 

реалізацію державницьких ідей і цілей, або, на кшталт традиційних ідеологій, 

запропонувати проект кращого майбутнього, що одночасно сприяло б 

формуванню їх ідентичності, як громадян національної держави. 

У економічній площині досягнення проголошеної та бажаної мети 

модерного суспільства (держава благополуччя) у країнах консолідованої 

демократії призвело до панування економічного прагматизму, втрати 

об’єднавчого ідеалу  та індивідуалізму, який елімінував з соціального простору 

демократичні принципи та моральні настанови. Трансформації, що відбуваються 

на історичному «розламі», призводять до того, що деякі з форм соціальної і 

політичної організації суспільства за нових умов виявляються анахронічними або 

потребують переходу на вищий, більш складний рівень, адекватний сучасному 

стану розвитку соціуму. 

У політичному просторі процеси постмодернізації характеризуються: 

 – проблематизацією демократії, пошуком нових форм участі громадян у 

політиці;  

 – виникненням необхідності створення відкритої політики, відкритого 

уряду; 

 – зростанням ролі різних груп тиску та глобальних рухів, політичних партій 

та громадських організацій; 

 – виникненням феномену «пост-демократії» (К. Крауч); 
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 – зміцненням позицій транснаціональних корпорацій, великого глобального 

та національного фінансового капіталу. Представники бізнес-корпорацій 

фактично приватизовують політичні партії, організовують виборчі кампанії, 

оплачують роботу політичних консультантів та політтехнологів. До того ж 

фактично великий бізнес контролює більшість мас-медіа. Як друкованих так і 

аудіовізуальних; 

 – руйнуванням класової структури суспільства; 

 – політичній діяльності постмодерністського типу властиві 

фрагментарність, гра в гуманізм, активність чи лояльність (В. Горбатенко); 

 – у політиці переважають маркетингові технології; 

 – в умовах постмодерністської реальності стають неможливими 

стандартизація та масовізація суспільства. Знижується повага до влади і 

посилюється акцент на участі і самовираженні індивідів, груп та спільнот. 

Для вирішення комплексу політичних проблем, пов’язаних із 

трансформацією політичного вибору в умовах постмодерну, стратегія учасників 

політичної взаємодії має бути зосереджена на визначенні конституційних меж та 

визначальних правил політики постмодерної доби. 

Проблема полягає в тому, що стратегія пошуку ренти егоїстичними 

політичними акторами, хоча і вигідна всім активним учасникам політичного 

життя, у стратегічному вимірі призводить до краху : вона обов’язково призведе до 

надмірного збільшення державних витрат, яких у підсумку виявиться недостатньо 

для задоволення всіх популістських вимог. 

Тобто раціональна, з економічної точки зору, політика виявляється 

неефективною у постмодерній культурі. Для вирішення суперечності між 

раціональністю та ефективністю сучасні наука звертають особливу увагу на 

конституційний вибір – тобто вибір самих загальних правил політичного життя. 

Оскільки усі учасники політичного життя зацікавлені в ефективності 

політичного процесу, то їм необхідно спільно виробити дієздатні правила 

існування. Мова йде про особливий тип політичного вибору, який здатний 
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забезпечити стабільність розвиток політичних інститутів у мінливих умовах 

постмодерного світу – конституційний вибір. Вважається, що у період суспільно-

політичних трансформацій, тобто на стадії, коли виникає нагальна потреба у  

конституційному виборі, егоїстичні інтереси не заважають вибору ефективних 

законів політичної «гри», тому що акторам не відомі конкретні проблемні 

питання, щодо яких буде точитись суперечка у подальшому. 

Саме тому конституційний вибір – це довгостроковий вибір, який 

розрахований на стратегічну політичну гру. У процесі приєднання до правил 

політичної гри у основних акторів має виробитись звичка грати за відповідними 

демократичними правилами, які закладено у конституційних положеннях. Це 

особливий вид соціального капіталу, який може бути розтрачено у випадку 

перманентної законотворчості (конституція «під» конкретну особу). У такому 

випадку суспільство виробляє звичку до пристосування до умов постійних 

правових реформ. 

На думку Ф. Гаєка, головне призначення конституційних правил полягає у 

тому, щоб посередньо обмежувати повноваження влади, бо тільки стабільна 

система законів здатна обмежити можливість «легалізованої корупції», як 

процесу ініціювання під тиском різних лобістських груп  особливих привілеїв для 

себе [1, c. 17]. 

У цьому контексті важливим елементом постмодерного вибору виступає 

аналіз політичної діяльності у ще одній ситуації «пост», а саме – посткомунізму. 

Менкур Олсон конкретизував теорію суспільного вибору відносно радянської 

системи, та сформулював наступне пояснення феномену «легалізованої 

корупції» : порушення закону тим менш імовірно, чим більше осіб страждає від 

нього [2, c. 163]. І якщо в демократичних країнах від підкупу державних 

чиновників виграють той, хто дає хабар (тобто отримав неналежні пільги від 

держави) і той, хто отримує хабар (тобто той, хто підвищив свій особистий дохід), 

то програють споживачі і конкуренти. 
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Таким чином, раціонально-егоїстичні політики у посткомуністичних 

країнах принципово не можуть організувати справді демократичні взаємини 

уряду і суспільства за рецептами теорії суспільного вибору. Усе це становить 

загрозу демократичним структурам та інститутам політичного вибору. 
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РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ЯК УОСОБЛЕННЯ ПРОСТОРОВОГО 

РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ КРАЇН 

 

Вагомою складовою державної політики сучасних країн є управління 

розвитком територій, яку в межах суспільно-політичних наук називають 

просторовою політикою розвитку, що ставить за мету нівелювання регіональних 

диспропорцій та забезпечення збалансованого розвитку регіонів держави із 

урахуванням їх потреб та можливостей і загальнонаціональних пріоритетів [3, 

с.244].  

Починаючи з XIX ст., регіон став основною територіальною одиницею 

господарської діяльності і зберігає цей статус й донині тому, що навіть сучасна 

глобальна економіка не завжди може врахувати економічну структуру держави. 

Через те І. М. Куліш наприклад, вважає, що необхідно змінити теоретичні підходи 

до аналізу економічного розвитку і замість домінуючого на сьогодні державного 

головним потрібно визнати регіональний рівень. Це зумовлено існуючими 

розбіжностями у економічному розвитку окремих регіонів однієї держави [1, с.16-

17]. Якщо оцінювання економічної ситуації на загальнодержавному рівні 

здійснюється на основі середніх арифметичних показників, то за умови існування 

глибоких регіональних диспропорцій це не лише приховує реальну ситуацію у 

регіонах, але й спотворює її. 

Головні тенденції соціальних та економічних змін XX ст. сприяли 

осмисленню економічного регіону як єдиної істотної форми у різноманітті 

просторового світу. Одночасно регіональне різноманіття трактувалося як 

перехідний етап до глобалізації у ступенях та типах господарювання на великих 

територіях, охоплених економічною активністю людини. Технологічна революція 

у засобах транспортування та розвиток комунікацій, становлення світової системи 

ринкової економіки, інтенсифікація процесів урбанізації, пов'язана з поступом 

індустріалізації господарської діяльності, централізація управління та процесів 

прийняття рішень, соціальне та економічне планування на засадах раціональності 
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стали свідченням правильності такого підходу. Результатом розвитку цих 

тенденцій було нівелювання регіональних диспропорцій. Нині регіональні 

дослідження спрямовані на вивчення процесів, систем, структур, які виникають, 

перетворюються і зникають у однорідному та однотипному просторі. 

Регіональні простори є одночасно ієрархічною складовою національного 

простору і системою, що має горизонтальні зв’язки із регіональними системами, 

сформованими різного роду видами діяльності (освіта, економіка, медичне 

обслуговування, поділ праці тощо). Таким чином, на рівні регіону як домінуючого 

територіального утворення відбувається взаємопроникнення економічного, 

політичного, соціального, інформаційного та інших видів діяльності певної 

території, інтегративне сприйняття яких визначає її специфіку і, відповідним 

чином, впливає на діяльність людей. Всі ці процеси є предметом дослідження 

спеціальної наукової дисципліни регіонології – науки «про розвиток регіональних 

систем, органічний розвиток людини і довкілля, розуміння інноваційної 

парадигми в регіонотворенні та регіонального потенціалу культури» [2, с.118]. 

Ґенеза поняття «регіон» має декілька етапів, кожен із яких характеризується 

врахуванням ключових для розуміння суті регіональних відмінностей чинників, 

які виникали у різні періоди соціально-економічного розвитку суспільства. 

Залежно від особливостей цих змін, мінялися й теоретичні підходи до 

особливостей державного управління регіональним розвитком, однак загалом 

домінувала тенденція змістового наповнення поняття «регіон». Це вимагало й 

урізноманітнення теоретичних підходів до державного управління регіональним 

розвитком. 

Відмінності у розумінні терміну «регіон» зумовлені тим, що це поняття 

містить певну гносеологічну суперечність: якоюсь мірою регіони існують 

фактично, а певною мірою ця категорія створена дослідниками для полегшення 

пізнання, класифікації, описування явиш. Загалом же, термін «регіон» на сьогодні 

вживається у трьох різних, проте взаємопов'язаних значеннях, які відповідають 

трьом різним поняттям «частини території» [4, с.12]. 
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Сучасне розуміння змістового наповнення поняття «регіон» відображено у 

прийнятій у ЄС дефініції сталого розвитку регіону (Sustainable Development), який 

означає такий соціально-економічний розвиток, коли наступає процес 

інтегрування політичної, економічної та соціальної діяльності при збереженні 

природної рівноваги і розвитку основних природних процесів із метою 

забезпечення основних потреб кожної суспільної групи або громадян як сучасних, 

так і усіх наступних поколінь.  
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ОБ'ЄДНУЮЧІ ІДЕЇ В КОНТЕКСТІ КОНСТРУКТИВНОГО 

ПОЛІТИЧНОГО РЕФОРМУВАННЯ 

 

Національна ідея є одним з основоположних феноменів соціальної 

спільноти, без урахування якого втрачається специфіка цієї спільноти, характерні, 

властиві лише їй риси. Надзвичайно суперечливий, непіддатливий раціональному 

визначенню феномен національного займає одне з значних місць в сучасній 

структурі. Одні фахівці кваліфікують його як анахронізм, (ізоляціонізм, 

ксенофобія тощо), що особливо проявляється в кризові періоди розвитку 

суспільства, при цьому національні та загальнолюдські цінності розглядаються як 

альтернативні. Інші – тлумачать національне як необхідну передумову процесу 

становлення людини, здатної піднятися до розуміння загальнолюдських 

цінностей. Національна ідея виступає або як усталена, незмінна концепція, яка 

спирається на загальні національні цінності, або як концепція відкрита, 

динамічна, яка має яскраво виражений історичний характер. Загалом же останнім 

часом починають домінувати уявлення про націю як утвір, що має виключно 

соціально-політичний, соціально-культурний характер. 

Звичайно, поняття нації включає означені аспекти та визначальні 

характеристики її як духовної спільноти. Все це, безумовно, усвідомлюється у 

сфері культури. М. Бердяєв національне називав індивідуальним буттям, поза 

яким неможливе існування людства, проблемою історичною, а не соціальною. 

Продуктивним підходом до осмислення феномену національної ідеї може бути 

такий, що буде здатний поєднати його історичну динамічність з таємничими, 

малодослідженими ще витоками «з глибин життя» [10, с. 155]. Інакше кажучи, 

такий підхід мусить мати етноекологічну спрямованість. Однією з цікавих спроб 

дійти до витоків національного зробив у свій час І. Гердер. Він аргументовано, 

спираючись на величезний історико-етнографічний матеріал, показав, що нація, 

національна культура топологічно пов'язана з природно-географічним 

середовищем. Саме звідси бере початок сукупність звичок і манер, спосіб 
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почування й поведінки, властива кожному етносу опозиція «ми й вони», опозиція 

як даність, яка не може тлумачитися як загроза формуванню загальнолюдських 

цінностей [2Error! Reference source not found., с. 611]. 

Активізація проблеми української ідеї в нашу добу співпала з кризовим 

станом в країні і багато в чому ініціюється останнім. До того ж вона може 

трактуватися як своєрідна психологічна адаптація нереалізованих державницьких 

намагань та комплексу «меншого брата». Звідси її суперечливість, 

непослідовність, хитання між манією самоприниження та самозакоханості. Слід 

особливо наголосити, що така амбівалентність вітчизняної ментальності – 

відчуття меншовартості, яке постійно надихається нашими ЗМІ та публічними 

політиками, та хизуванням історичним минулим, має місце й сьогодні. Звідси в 

автоматичному режимі виникає феномен кризи самоідентифікації або ж дефект 

головного дзеркала. Так звана гуманітарна аура нації, що опирається головним 

чином на літературу, мистецтво й освіту, є утворенням надзвичайно делікатним. 

Враховуючи статус-кво останніх в нашій реальності, важко покладати сподівання 

на дієвість національної ідеї. 

Національна ідея, попри всій різноманітності її інтерпретацій, безумовно, 

вплинула на хід і результати історичного шляху. Культура і менталітет 

українського народу, особливості його прояву в сучасних умовах, можуть бути 

ефективним засобом проти «патріотичної» риторики та соціальних лінощів, 

стимулюванням до ефективних соціально-політичних напрацювань, здатністю 

поєднати досвід, набутий розвинутими країнами, з пошуками власного шляху 

розвитку. 

Про національний прогрес може йтися тоді, коли нація з усталеними 

традиціями й високим рівнем самосвідомості зберігає себе як цінність у всьому 

обширі своїх виявів, здійснює соціально-економічний та культурно-історичний 

поступ, цілком реалізує свої потенції за умов надзвичайно активного змінювання 

дійсності. Абсолютно очевидним є те, що народ, який не створив ефективної 
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економічної та політичної системи, необхідних засад державності, деградує як 

нація, є беззахисним від асимілюючих впливів сусідів. 
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МОДЕЛИ ПОЛИТИЧЕСКОГО УЧАСТИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

В первую очередь следует понять, каковыми должны быть масштабы 

политического участия, чтобы, наоборот, не навредить состоянию политической 

стабильности? Некоторые западные ученые даже высказываются в том смысле, 

что фактором политической стабильности может выступать и ограниченное 

участие, или неучастие граждан в политической жизни общества. 

Согласно теории партиципаторной демократии граждане должны иметь 

возможность непосредственно участвовать в процессе подготовки и принятии 

важных общественно-политических решений. Иметь возможность. Но это не 

означает обязательность участия. И то, что не все используют право участия, 

некоторыми теоретиками демократии (Р. Даль, Н. Луман) считается 

положительным фактом. Современные исследователи даже считают, что 

«политическая апатия значительной части избирателей, их отчужденность от 
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активного вовлечения в политическую жизнь может рассматриваться как 

определенная гарантия стабильной демократии» [1,        c. 24-25].  

 И действительно, представим себе ситуацию, при которой массы 

аполитичных граждан включатся в политические процессы. От такой 

угрожающей ситуации можно ожидать только политической дестабилизации. 

Таким образом, правомерным представляется мнение о том, что не следует 

раздвигать рамки политического участия за счет новых форм демократической 

активности граждан. Популярному слогану   «больше участия в интересах 

демократического развития» противостоит другой, получивший в последнее 

время популярность, слоган «не будите спящую собаку» [2]. 

Так, например, уместно напомнить о точке зрения С. Хантингтона, согласно 

которой стабильность модернизирующейся авторитарной политической системы 

возможно при условии ограничения политического участия масс. Только в этом 

случае можно сохранить надежность политических институтов.  

Таким образом, в настоящее время массовое участие в политике уже не 

является ключевым критерием уровня развития демократического общества.  

Однако, известно, что массовое политическое участие является следствием 

неудовлетворенности социальных групп своим положением, невозможностью 

участия в политической жизни государства. «Взятые в целом, урбанизация, 

растущая грамотность, образование и влияние СМИ, являющиеся 

детерминантами социальной мобилизации, дают толчок росту стремлений и 

массовых ожиданий, которые, не будучи своевременно удовлетворенными, 

оформляют индивидуальные и групповые претензии политически. В отсутствии 

сильных и достаточно адаптивных политических институтов такой взлет участия 

означает нестабильность и насилие» [3, p, 47].   

Свои коррективы в такое понимание демократии вносит информационное 

общество. Информационно-коммуникационные технологии усилили возможности 

самых малых групп активистов участвовать в политической жизни общества и 

влиять на нее.  
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В зарубежной научной литературе описаны три основных моделей 

политического участия с использованием информационных технологий, иначе 

говоря, электронного участия: управленческая, консультационная, влиятельная. 

«Управленческая» модель описывает процесс предоставления государственных 

услуг в рамках системы электронного правительства. «Консультационная» модель 

основана на понимании того, что процесс принятия решения должен 

осуществляться с учетом мнения граждан. «Влиятельная» модель описывает 

взаимодействие власти и общества. Согласно этой модели государственная 

политика формируется под влиянием граждан [4, p. 168]. Именно к этой модели 

мы относим электронное или онлайн-участие. 

Ряд исследователей высказываются в том смысле, что граждане будут 

участвовать в политической жизни более охотно, если им не будут в этом 

препятствовать. А наоборот, создадут для этого возможности с помощью 

информационно-коммуникационных технологий. «Создание инновационных 

инклюзивных технологий для участия граждан в процессах принятия решений так 

же важно, как и характер самого процесса участия» [5, c. 32]. Однако не все так 

просто. Эффективность технологий, упрощающих участие граждан в 

политической жизни, зависит от энергичности двух сторон этого процесса: от 

государственной власти, создающей условия для участия граждан и от самих 

граждан, которые должны это уметь и, и главное, имеют такое желание. Чтобы 

уметь, нужно иметь не только информационную, но и политическую культуру. 

Участие граждан, кроме этого,  зависит от уровня развития гражданского 

общества, готовности общества к активному участию в решении государственных 

и региональных проблем [6, c. 42].  

А политическая практика такова, что абсентеизм сегодня стал характерной 

чертой избирательного процесса практически во всех демократических странах. 

Однако если проанализировать причины абсентеизма в развитых 

демократических странах и, например, в Украине, то они разные. Можно сказать, 

что население демократических стран получило все, в чем нуждалось: в защите 
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своих политических и гражданских прав, в достойном материальном 

обеспечении. Социально-политическая система, обеспечивающая граждан всем 

этим надежно стабильная. И поэтому они уже не видят смысла в своем 

политическом и гражданском участии.  

Высокая степень игнорирования выборов в демократических странах 

побудила политические партии и политиков перейти к более активной сетевой 

политике. Использование информационных технологий в привлечении граждан к 

участию в политическом процессе привело к появлению феномена «политическое 

онлайн-участие» или «политическое электронное участие».  

Благодаря технологиям онлайн-участия сторонники демократии хотели бы 

добиться повышения участия в выборах. Появление онлайн-участия связано со 

снижением электоральной активности в демократических странах, 

наблюдающимся с 1980-х годов. Низкий уровень электоральной активности 

становится обычным делом для все большего числа стран, особенно это касается 

местных выборов. Все это побуждает органы власти к поиску новых более 

эффективных форм голосования. 
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ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ 

Глобалізація є певним етапом розвитку людської цивілізації, коли 

національні економіки вже не можуть нормально розвиватися в межах однієї 

держави, а міжнародні економічні зв’язки призвели до утворення 

транснаціональних корпорацій і глобальних (світових) ринків. 

Глобалізація – процес всесвітньої економічної, політичної та культурної 

інтеграції та уніфікації. Це об'єктивний процес, який носить системний характер, 

охоплюючи всі сфери життя суспільства. В результаті глобалізації світ стає більш 

зв'язаним і залежним від усіх його суб'єктів. 

Можна сказати, що процеси глобалізації, безсумнівно відкривають нові 

можливості людського розвитку, пов'язані із всесвітнім розповсюдженням 

новітньої технології і форм виробничої організації, які одночасно забезпечують 

високий матеріальний статус працівника, що вимагають від нього наукових знань 

і мобілізують його творчу ініціативу й інтелектуальні здібності. Однак ці нові 

можливості розподіляються вкрай нерівномірно, залишаються недоступними 

переважній більшості людей, які живуть за межами розвинених країн, в тому 

числі й багатьом українцям [4]. 
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Сьогодні світ найбільш просунувся у сфері економічної глобалізації (якщо 

бути точнішим, у створенні світової економіки), що й зрозуміло, оскільки обмін 

та торгівля,  дифузія технологій і знань, як показав Д. Даймон та інші дослідники, 

є рушійною силою процесу глобалізації. Економічна глобалізація – це процес, 

який намагається формувати системну консенсусну узгодженість функціонування 

національних інституційно-фрагментованих економік, в основі якої лежить 

нестабільний баланс інтересів [1, с. 36]. 

Сьогодні усі країни в тій чи іншій мірі потерпають від глобальних проблем 

розвитку людства: погіршення екологічної ситуації, глобальне потепління, 

нерівномірне і неконтрольоване зростання населення в одних країнах і його 

катастрофічне зменшення в інших, нелегальна міграція, торгівля людьми, 

наркоманія, контрабанда, нерівномірність соціально-економічного розвитку країн, 

періодичні глобальні фінансовоекономічні кризи, брак продовольства та питної 

води, гонка озброєнь і розповсюдження зброї масового ураження, зокрема 

ядерної, поширення релігійного екстремізму, тероризму та міжнародної 

злочинності. 

Перед Україною, як частиною глобалізованого світу, постає майже увесь 

спектр зазначених глобальних проблем. І не тільки Україна, а навіть 

найпотужніші країни світу не в змозі самотужки їх розв’язати. Тому для 

подолання цих проблем людство об’єднує свої зусилля і ресурси [2]. 

Глобалізацію не можна відділити від конкурентоспроможності. Хто є 

конкурентоспроможнішим, той і є глобальнішим.  Вихід на міжнародні ринки 

пов'язаний з жорсткою конкуренцією [3]. За рейтингами міжнародних 

економічних організацій Україна за рівнем конкурентоздатності посідає одне з 

останніх місць. Курс уряду на лібералізацію зовнішніх відносин не виправдав 

покладених на нього надій і не реалізував конкурентні переваги України. 

Лібералізм (свобода норм, вибору напрямків соціальної активності, вільний 

ринок, скасування кордонів та митних перешкод) поширюється як світоглядна 

орієнтація людини і суспільства, що раціонально діє і оптимально розвивається на 
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сучасному відрізку часу. Дійсно, лібералізація обміну, нові форми міжнародного 

розподілу праці, ріст руху капіталів, посилення конкурентної боротьби 

дозволяють досягати економічного росту в багатьох країнах світу, сприяють 

розширенню зайнятості, зниженню рівня бідності і підвищенню добробуту. 

Практично всі вітчизняні товари, навіть ті, що мають високу якість, не 

відповідають міжнародним стандартам. Україна торгує із зовнішнім світом 

переважно сировиною та напівфабрикатами, а не кінцевою високотехнологічною 

продукцією. Глобалізація вказує на необхідність здійснення Україною 

економічних реформ, зокрема зміни структури виробництва. 

Машинобудування України не здатне повністю задовольнити вимоги 

міжнародного ринку з огляду на високу металомісткість продукції, відставання 

показників якості (точність, надійність, трудомісткість експлуатації, 

економічність). Велике значення для України має забезпечення міжнародної 

конкурентоспроможності її сільського господарства. Це потрібно досягти поряд із 

скороченням обсягів прямої державної підтримки вітчизняного аграрно-

промислового комплексу [3]. 

Для України стратегічно важливою метою має стати стимулювання 

структурних реформ усередині країни, спрямованих на забезпечення 

конкурентоспроможності у відкритому ринковому середовищі, що є стратегічно 

важливою метою. 

На жаль, на сьогодні Україна недостатньо залучена до цих процесів, 

оскільки вона значно відстає від провідних держав світу в галузі інформатизації 

та розвитку інформаційних технологій; перебуває лише на початку формування 

власних ТНК, конкурентоспроможних на глобальному рівні й здатних до 

здійснення глобальної стратегії розвитку; досить непослідовно запроваджує 

економічну лібералізацію. 

Майбутнє України за інноваційною економічною політикою. Слід 

налагоджувати експортоспроможні високотехнологічні виробництва, ширше 

запроваджувати принципи вільної міжнародної торгівлі. Якщо Україна братиме 
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участь у більшій кількості зон вільної торгівлі, то процес економічної глобалізації 

буде для неї легшим і швидшим. Потрібно враховувати зони вільної торгівлі 

Європейського Союзу і Співдружності Незалежних Держав [3]. 

В якості позитивного впливу глобалізації на Україну слід виокремити 

наступне: ріст кількості та якості споживацької продукції на світовому ринку; 

технологічний прогрес, внаслідок якого зменшується собівартість продукції, що 

випускається, і знижуються ціни на значну частину товарів масового попиту; 

значно ширший та вільніший доступ до інформації, поширення можливостей та 

способів комунікації у світовому масштабі; підвищення життєвого рівня, відносне 

покращення основних соціальних показників у більшості сфер життєдіяльності 

людини; покращення взаєморозуміння між різними культурами та цивілізаціями. 

Щодо негативного впливу глобалізації на Україну, то до них можна віднести такі 

моменти: негативні тенденції в тій чи іншій країні або регіоні позначаються в 

кінцевому рахунку на рівні функціонування українського соціуму; погіршення 

стану довкілля, яке приноситься в жертву інтересам міжнародного бізнесу; 

збільшення міграційних потоків [4]. 

Як уже зазначалося, Україна не може уникнути втягнення у глобалізацій ні 

процеси, тому фінансову політику держави треба формувати відповідно до 

факторів розвитку глобалізації, аби знешкодити можливі негативні наслідки та 

максимізувати вигоди від процесу фінансової глобалізації. Щоб успішно влитися 

у процес глобалізації, необхідно вміти мобілізовувати внутрішні ресурси. 

Фінансовий ресурс став важливим чинником успіхів у глобальній конкурентній 

боротьбі. Україна має багато зробити для нарощування обсягів інвестування і 

кредитування реального сектору економіки, зокрема й для залучення іноземних 

інвестицій. Процеси глобалізації висувають перед Україною завдання підвищити 

стійкість її банківської системи до кризових явищ [3]. 

Сьогодні  Україна має  привести в дію величезні потенційні сили, не лише і 

не стільки економічні, скільки соціокультурні, тобто духовні сили української 



 

51 
 

нації, без активізації яких навіть значне зростання економіки не здатне 

автоматично забезпечити політичну стабільність та консолідацію в суспільстві.  
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ПОШИРЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ ДО ПОЗАСИСТЕМНОЇ АКТИВНОСТІ 

ГРОМАДЯН ЯК НОВОЇ ЕТАП ВЗАЄМОДІЇ ВЛАДИ І СУСПІЛЬСТВА 

 

Перехід від політики, як практики ідеологічного впливу влади, до 

функціональної політики відбувається в епоху «великих програм» ХХ ст. Події 

ХХ ст. посилили дистанцію громадянина і суспільства, суспільства і держави, 

громадянина і держави, доповнивши форми класового або державного панування 

за рахунок недержавних транснаціональних акторів та мережевих 

соціокультурних систем. Втрата абсолютного контролю держави над 
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«соціальним» і «політичним» обумовило автономізацію індивіда, який, 

відмовився розглядати себе як учасника національно-державної системи. 

Розширення сфери дії універсальних норм в середині ХХ ст. для акторів 

соціальної дії різного порядку призвели до створення рухів альтернативного до 

глобалізації принципу організації суспільної дії. Відбулось перенесення ідеї 

позитивної свободи в сферу політики і національної культури. В 60-і роки ХХ ст. 

в країнах Латинської Америки громадянський активізм став розглядатися як 

альтернатива військовим хунтам, форма опозиційної дії і механізм національного 

відродження. 

Поряд із традиційними підходами до аналізу ситуації з’являються нові 

теорії: «мобілізаційних ресурсів», «теорія організацій», «теорія структури 

політичних можливостей». З’явилась нова стратегія «фронтального опору», яка 

була розбудована на основі фукініанськго розуміння дифузної природи влади. 

Причиною став бурхливий процес трансформації соціального простору в 70-і 

роки ХХ ст., коли в наслідок глобалізації виникла велика кількість мінорітарних 

суспільств, що були обмежені у можливості власної репрезентації в рамках 

існуючої ієрархічної системи. 

У той час політичне право громадянина впливати на життя суспільства не 

забезпечує йому особистої свободи. Навпаки «загальна воля» більшості може 

позбавляти людей особистої свободи, волі, умов для самореалізації. 

«Демократичної тиранія», придушення індивідуальних інтересів є платою за 

досягнення колективної мети. «Свобода від...» стала переважати над «свободою 

для…», отже негативна свобода в політичній теорії стала домінувати над її 

позитивною трактовкою. 

Протиставлення індивіда і суспільства виявилося в імітаціях 

«громадянського суспільства» з боку правлячих еліт держав і обумовило 

поширення тенденції до позасистемної активності громадян. Популярною стала 

ідея глобальної єдності як долання «локальності», «національності», «групової 

замкнутості», як усвідомлення свободи «від» заборон, обмежень, дискримінацій 
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шляхом переходу до ідеї міжнародного співтовариства. В кінці ХХ ст. рух за 

демократію та свободу особистості, опір системним (центрованим, державним) 

режимам став розумітися як активізм. Він розвивається під впливом ідеології 

неоліберальної глобалізації, що нівелює національно-специфічні форми 

регулювання та контролю громадської діяльності. Відмова від системи, як від 

центрованої єдності, призвела до побудови системи як мережевої спільноти. 

Отже, позасистемна політична активність громадян стала спрямованою на 

розвиток транснаціональної – «нової системності». Політичне постало як 

наднаціональне, яке викриває опозицію державного та транснаціонального.  

Збільшення числа учасників глобальної громадської спільноти, визначення 

останньої й її «цінностей» обумовило її фрагментацію: з'явилися глобалізаційні та 

антиглобалізаційні рухи, цінності «свободи від» отримали обмеження в концепції 

цінностей «свободи для», індивідуальна автономність отримала крайню ступінь 

вираження в соціальній атомізації, ізоляції і добровільної сегрегації як пошуку 

альтернативи «універсальній» концепції «прав і свободи особистості». Однак, 

ізоляція від соціального приводить людину до нової соціальності – до різних 

форм громадського єднання, до спільності з групою, меншиною або до пошуку 

глобальної спільності. 

В другій половині ХХ ст. розвиток соціальних мереж, процеси 

альтернативної глобалізації, де групи набули статусу активних суб’єктів 

політичного процесу, з’явились нові можливості для прояву активної позиції. 

Соціальні мережі спростили та прискорили розповсюдженні інформації, створили 

нові механізми для мобілізації учасників. Сукупність соціальних структур, які 

приймають участь в громадському русі, виступають основою для рекрутування 

потенційних учасників. Як факт, з’явились нові форми організації суспільних 

рухів, де була відсутня сторона, яку можна ідентифікувати як організатора чи 

ініціатора – влада втратила сторону переговорів і можливість контролювати 

активістів попередніми засобами. 
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В кінці 80-х організований протест в Європі перестав бути проблемою. 

Йому на зміну прийшов неконтрольований, безлідерний протест. Нові глобальні 

політичні актори – локальні соціальні та прекаріальні групи і об’єднання, які у 

власній діяльності орієнтовані на формування моделі соціального співробітництва 

і створення різних механізмів транснаціонального соціального співробітництва 

«поза державою». Цей факт можна розглядати як втрату абсолютного контролю 

держави над соціальним і інформаційним простором, як початок нового етапу у 

розумінні соціально-політичних процесів у сучасному світовому просторі. 

 

 

 

Голка В. Є., 

аспірантка кафедри політичних  

наук і права Державного закладу  

«Південноукраїнський національний педагогічний  

університет імені К. Д. Ушинського (м. Одеса) 

 

ПОЛІТИЧНИЙ КРАУДФАНДИНГ ЯКСУЧАСНА ІННОВАЦІЙНА 

СОЦІАЛЬНАХ ТЕХНОЛОГІЯ 

 

Політичний краудфандинг – одна з інноваційних соціальних технологій. 

Основною його метою, окрім власне збору фінансів, є привернення уваги 

потенційного електорату, акцентування власної легітимності та громадської 

підтримки. Популярність політичного краудфандингу, як ефективного 

інструменту залучення капіталу, зростає. 

У бізнесі можна говорити про щонайменше три типи краудфандингу, 

залежно від винагороди, пропонованої інвестору : 1) безоплатний або умовно 

безоплатний; 2) із умовним поверненням; 3) безумовно поворотний (власне 
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інвестиційний). Коли ж мова про типи політичного краудфандингу, то, на нашу 

думку, можна за аналогією виділити два типи: 

1) безоплатний (умовно безоплатний) – передбачає з боку реципієнта подяку, 

згадку про інвестора (донора), наприклад, на сайті, при виступах перед 

виборцями; можливість взяти участь у заходах, ініційованих політичною силою;  

2) з умовним поверненням – припускає, що в майбутньому буде проведений 

обмін вкладу інвестора на, наприклад, лобіювання певних інтересів інвестора, 

включення його чи його представників до виборчого списку тощо. 

Що ж до третього (за бізнес-класифікацією) типу – безумовно поворотного 

(власне інвестиційного), то оскільки суб’єкти політики (наприклад, партії, 

громадські організації) є неприбутковими організаціями, то цей тип 

краудфандингу не відповідає сутності демократичної політичної діяльності. У 

бізнесі ж при використанні цього типу краудфандингу передбачена пряма 

винагорода інвестора (частина власності, акції підприємства, дивіденди або право 

голосування на загальних зборах акціонерів).  

Окрім окресленої типології, на нашу думку, можна щонайменше виділити 

типи краудфандингу за цільовою сферою, наприклад, електоральний, 

революційний (протестний) та ін. 

На Заході краудфандинг уже продемонстрував ефективність у політичній 

сфері, позаяк поєднує залучення фінансування та проведення певної кампанії 

наприклад, кампанії. Звернення до цілих групам виборців дозволяє методом 

краудфандингу творити спільноту людей, натхнених одним і тим же посилом, які 

прагнуть підтримати політичний проект фінансово. 

Гроші завжди відігравали важливу роль у політиці, однак сьогодні понад 90% 

кандидатів на Заході перемагають на виборах саме завдяки залученню більшої 

кількості засобів. Завдяки електоральному краудфандингу виборці можуть зібрати 

понад 80% бюджету кампанії. Краудфандинг допомагає уникнути надмірних 

витрат, пов’язаних із проведенням кампанії, наприклад, величезних рахунків за 

оренду, телефонні переговори, переїзди та под. 
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Організація краудфандингової кампанії практично безкоштовна, а політичні 

лідери отримують список інвесторів, які підтримали їх як проект; ця база даних 

може бути використана при проведенні подальших кампаній. Очевидно, що 

спонсори політичної кампанії, швидше за все, проголосують саме за спонсоровану 

політичну силу і, крім того, поділяться інформацією про неї зі своїм оточенням. 

Історія розвитку краудфандингу в США та країнах Західної Європі 

підтверджує теорію солідарності. Народне фінансування розвинулося тут завдяки 

проектам, які не пропонували інвесторам пакети або акції в будь-якому з 

підприємств чи якісь виплати за внесеними часткам у майбутньому. Замість цього 

інвесторам надавалися нагороди, часто у вигляді кінцевого продукту або просто 

згадки і публічної подяки  [1, c. 141].  

На Заході, де традиції політичного меценацтва (політичного інвестування) є 

міцними, фіксують видозміну політичного краудфандингу: тепер все частіше 

дрібні спонсори беруть участь у фінансуванні великих починань. Потенціал 

Інтернет-спільноти сьогодні очевидний і потужні політичні гравці вимушені до 

нього прислухатися. 

На сучасному етапі політичний краудфандинг  в Україні лише починає 

розвиватися. Потенціал механізмів онлайн-фандрейзингу використовується 

недостатньо. Серед вітчизняних краудфандингових платформ відзначимо: 

«Спільнокошт» (https://biggggidea.com/); «Українська Біржа Благодійності» 

(https://ubb.org.ua/); «Na-Starte» (http://na-starte.com/ua/); «JQ Star» 

(http://jqstar.com/). Варто зазначиити, що на усіх краудфандингових платформах 

увиразнена відсутність саме політичних проектів. 

В цілому, видається, що в Україні ставлення до народного фінансування 

політики є доволі скептичне. Найперше, громадськість має сумніви, чи не буде 

збір коштів черговим шахрайством, чи саме на заявлену ціль підуть зібрані кошти. 

І тут відсутність законодавчої бази – вагомий «мінус», адже громадянину як 

політичному інвестору потрібен дієвий захист від фінансових злочинів. 
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Якщо брати до аналізу таких суб’єктів вітчизняної політики як політичні 

партії, то на сучасному етапі вони не постають, як привабливі об’єкти 

політичного інвестування. Традиційні партії не можуть опертися на основну 

аудиторію онлайн-краудфандингу – активний користувачів соціальних мереж, які 

налаштовані на підтримку радше позасистемних, протестних ініціатив. 

Культура масового меценацтва, зокрема громадсько-політичного, у нас ще не 

набула постійної основи, як і не сформувався стабільний прошарок середнього 

класу, який і схильний до жертовної підтримки креативних починань. На нашу 

думку, популярність краудфандингу напряму корелюється з розміром середнього 

класу. Використання політичного краудфандингу все ще є прерогативою 

позасистемних суб’єктів політики. Системні ж політичні гравці практично не 

використовують цей механізм комунікації зі своїми політичними прихильниками. 

Оскільки проблематика політичного крауфандингу є новою, то потребує 

вивчення механізм його застосування у вітчизняній політиці, поглиблення 

типології та характеристика визначених типів політичного крауфандингу. 
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старший  інспектор Західного 

територіального  управління   НГУ,   

підполковник у відставці  (м.Львів)   

         

ВИЯВЛЕННЯ НАЯВНОСТІ БОЙОВОГО СТРЕСУ У УЧАСНИКІВ АТО ТА 

ЗАХОДИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ В ПЕРІОД ПОНОВЛЕННЯ 

БОЄЗДАТНОСТІ ЧАСТИНИ НГУ 

 

Використовуючи  підривні соціальні технології, політичне керівництво РФ 

організувало акції з участю місцевого населення Донецької і Луганської області і 

фактично перетворили його на знаряддя або «м'яку» зброю в руках агресора. 

Комбінована або гібридна війна починаючи з подій на майдані пройшла латентну 

чи «м'яку» фазу і перейшла в «гарячу», тобто в озброєну фазу, в якій з перших 

днів приймають участь частини та підрозділи  НГУ.  

Це поклало нові завдання на службу психологічного забезпечення НГУ, як 

при безпосередньому супроводженню дій в районі АТО, так і при поверненні 

особового складу в ході ротацій з метою відновлення боєздатності. 

З цією метою в Національній гвардії України розроблена Система 

психологічної роботи, яка передбачає етапи: 

І – перед відбуттям до районів виконання завдань служби; 

ІІ – під час виконання завдань служби; 

ІІІ – після повернення з виконання завдань служби. 

На першому  етапі перед відбуттям в район дії АТО нами проводились 

заходи з: 

1) професійно-психологічної підготовки; 

2)  формування військово- патріотичної мотивації; 

3)  та перевірка психологічної готовності. 
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Доречно повідомити, що ця робота проводиться циклічно, тобто перед 

кожною ротацією особового складу. В теперішній час в район дії АТО убула п’ята  

черга ротації.  

Таким чином вже могли проявитись симптоми стресу отриманого підчас 

попередніх виїздів в район дії   АТО.  

Серед психічних симптомів стресу можуть проявлятися:  

- дратівливість або гнів з будь якого приводу; 

- смуток, плач або відчуття безпорадності; 

- швидка зміна настрою; 

- погана  здатність до концентрації уваги; 

- навязливе повернення до одних і тих самих думок.  

До фізичних симптомів страсу відносяться: 

- стомлюваність; 

- головні болі; 

- м’язова напруженість; 

- перебої в роботі серця; 

- відчуття браку повітря; 

- нудота або болі в животті; 

- поганий апетит; 

- невизначені болі в різних частинах тіла. 

Поведінкові симптоми стресу спостерігаються у вигляді: 

- зниженої активності, браку енергії; 

- або навпаки підвищеної активності, «невгамовності»; 

- проблем пов’язаних з необхідністю концентруватися на одній справі; 

-вживання алкоголю або наркотиків, за їх думкою, для зниження 

напруження; 

- порушення сну (короткий або неспокійний сон, сонливість у денний час). 

Перераховані симптоми виявляються шляхом спостереження з боку 

командирів усіх ступенів з подальшою доповіддю психологам, а також 
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індивідуальних бесідах і звичайно з використанням  індивідуальної 

психодіагностики  і анкетування. 

Приємно доповісти, що морально-психологічний стан і емоційно-вольова 

сфера у 98,6 % дозволяла виконувати службово – бойові завдання, поставлені 

перед частиною, і це вже після того, як полк поніс бойові втрати: загибель солдат 

Богдана Шлемкевича, Миколи Колосовського, поранення майора Афанасьєва і 

солдата Сапіли та участь всього особового складу в похованні генерал-майора 

С.П. Кульчицького. 

Цікаві результати встановлення мотивів участі в АТО: 

Виконувати обов'язки в районі дій АТО з патріотичним почуттям 

необхідності захисту територіальної цілісності України задекларували 33,8 % 

особового складу полку; 

З бажанням чесно виконати присягу і військовий обов’язок – 42,2 % ; 

З бажанням помститися за загиблих і поранених однополчан – 15,4 % 

Тобто 91,4 % респондентів мотивовані на активний захист Батьківщини, і 

лише 4,2 % висловили страх за власне життя. Виявлені думки і про те, що «ми 

нічого не змінимо», їх 5,6 %. 

Аналогічні результати ми отримали і при інших ротаціях. 

        На підставі вивчення морально-психологічного стану і сімейних обставин 

психологами готується рапорт командиру частини з рекомендаціями, щодо не 

направляти у відрядження окремих військовослужбовців ( 6 чол. ). Командування 

прислухається до порад  психологів. 

ІІ етап: Під час виконання завдань служби у районах проведення АТО 

створюється група психологічного супроводу до якої входять офіцери -психологи 

з управління роботи з особовим складом ГУ НГУ, науково – дослідної лабораторії 

морально – психологічного супроводження службово – бойової діяльності 

науково – дослідного центру Національної академії НГУ що у Харкові, лікар – 

психіатр, штатні офіцери – психологи військових частин, представники 

духовенства. 
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В цей період на них покладається завдання з: 

1.Психологічного проектування, тобто встановлення психологічної моделі 

ведення бойових дій у районах проведення АТО; 

2.Встановлення інформації щодо психотравмуючих факторів службової 

діяльності. 

І саме тут, здійснюється вивчення впливу на особовий склад психологічної 

агресії в антиукраїнській інформаційній війні, що веде проти нас Російська 

Федерація, як безпосередньо, так і опосередковано, вже через «інфіковане» 

населення. 

3.Третім завданням психологів є надання психологічної допомоги 

військовослужбовцям, отримавши психічні травми. 

4.Четвертим – вироблення і надання рекомендацій командирам. 

На ІІІ етапі, після повернення особового складу з виконання завдань служби 

проводиться цілий комплекс заходів по відновленню боєздатності частини. В 

плані передбачена урочиста зустріч та мітинг, тилові та медичні заходи, участь у 

святій літургії в полковому храмі, відпочинок особового складу, відвідування 

театру опери та балету. Та левова доля цієї роботи припадає на психологів: 

Нами здійснюється опитування командирів усіх ступенів стосовно 

визначення військовослужбовців, що отримали фізичні, психологічні травми, 

виснаження. Тестування за методиками Спілберга – Ханіна, Яковенка, Котєньова. 

Та анкетування за власною методикою, що передбачає пряме питання – відверту 

відповідь. Адже відповіді ТАК на питання: 

- Ви знаходились під обстрілом?                                                             - 62% 

- Поруч з вами були вибухи мін та снарядів?                                         - 54% 

- На ваших очах відбувались поранення та загибелі товаришів?         - 21% 

- Вам особисто доводилось застосовувати зброю по супротивнику? – 44% 

- Ви спостерігали ураження супротивника від Ваших пострілів?        - 18% 

Результати без сумніву свідчать про отримання бойового стресу невисокої   

інтенсивності. 
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І наслідками цього є такі фізіологічні розлади як: 

- Я тяжко засипаю від нав’язливих думок та зранку відчуваю себе виснаженим                                                                                                     

- 15,6% 

- Вночі я прокидаюсь та деякий час не можу знову заснути              -      6% 

- Я тяжко засинаю                                                                                    - 2,4% 

Звичайно молоді люди, (а їх виявилось 12 чоловік) у віці від 18 років, що це 

пережили, і так реагують - потребують як індивідуальної психологічної роботи 

так і проведення дебрифінгів. 

З першою ротацією ми провели за участю науковців – викладачів з 

Університету безпеки життєдіяльності, друга ротація була запрошена в факультет 

психології Університету внутрішніх справ, де дебрифінг провів фахівець – 

волонтер з Данії Карл Плеснер, сертифікований фахівець, який служить в поліції 

Данії, а також працював в кризових ситуаціях, які виникали в Норвегії, Польщі, 

Індії, Ізраїлі, Палистині, а третю ротацію ми також проводили  з науковцями 

Університету безпеки життєдіяльності та психологами Центру психіатричної 

допомоги та професійного психофізіологічного ГУ МВС України у Львівській 

області. 

Після проходження всіх фаз дебрифінгу, а саме: 

- Вступу та затвердження правил; 

- Висвітлення учасниками пережитих фактів; 

- Розкриття думок, емоцій, відчуттів під час пережитих подій; 

- Виявлення симптомів своїх розладів; 

- Інформування учасників, що це нормальна реакція на екстремальну ситуацію; 

- «Закриття минулого» і новий початок, питання учасників та поради психологів. 

Ефективність такої роботи доводиться анкетуванням. Навіть після 

виснаження в 3-х попередніх ротаціях, 73,5% військовослужбовців висловили 

свою готовність і надалі брати участь в АТО. 

Нам відома статистика щодо бойових психічних травм, які ведуть до 

психогенних втрат: 
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Так, за розрахунками МО України вони можуть сягати від 7 – 15%, 

спеціалісти РФ говорять про 10 – 14% від загальної чисельності санітарних втрат; 

втрати американських військ під час Другої світової війни складали 5 – 7%, в 

окремі періоди до 17%, а в сучасному Ізраїлі – 25% від загальної чисельності 

санітарних втрат. 

Таким чином, можу повідомити, що за 4 виїзди в район дії АТО жодного 

військовослужбовця не було повернуто з психогенними розладами.  

 

Література 

1. І.І. Приходько, Засади психологічної безпеки персоналу екстремальних 

видів діяльності (Текст): монографія/І.І. Приходько. – Харьків, 2013. 

2. І.І. Приходько, І.І. Ліпатов, Л.Ф. Шестопалова та ін., - Х.:(Текст): підручник 

Академія ВВ МВС України, 2012. 

3. О.В. Тімченко, В.Є. Христенко, І.І. Приходько та ін., Прикладна психологія 

службово-бойової діяльності сил охорони правопорядку (схеми і таблиці), 

навчальний посібник, Академія ВВ МВС України, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

64 
 

Гетьманчук П.М., 

кандидат політичних наук, доцент кафедри 

практичної психології факультету психології 

Львівського державного університету 

внутрішніх справ 

Скольська Н.Ю., 

магістр факультету психології 

Львівського державного 

університету внутрішніх справ 

 

ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВІДБІР ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ 

СПРАВ У СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ 

ДЕРЖАВИ 

 

Реформа правоохоронних органів в Україні вже давно назріла, її вимагає 

українське суспільство, її проведення підтримується на міжнародному та 

національному рівнях [5]. 

Надзвичайно високий суспільний запит на якісну реформу органів 

внутрішніх справ України на сучасному етапі державотворення є логічним 

наслідком революційних подій 2013-2014 рр. Суспільство «втомилося» від 

постійних імітацій реформ (не лише у правоохоронній сфері) і вимагає їх 

рішучого впровадження в максимально короткі строки. Враховуючи сучасні 

нелегкі українські реалії (тимчасова втрата територій, військовий конфлікт на 

Донбасі) та ту пропагандистську і дестабілізуючу війну, яку розв’язала проти нас 

Росія, саботаж та небажання проводити реформи може спричинити серйозні 

додаткові внутрішні загрози для національної безпеки України [6]. 

 На нашу думку, одним із найважливіших аспектів професійної діяльності 

правоохоронців, які необхідно постійно покращувати, є їхня професійна та 
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комунікативна компетентність, від рівня якої залежить і процес право реалізації в 

Україні, й імідж нашої держави у світі [2, с. 106]. 

Професія поліцейського досить складна та спіцефічна, тому і вимоги до них  

відповідні. З метою забезпечення їх якісного комплектування, профілактики 

передчасної втрати здоров’я під впливом різноманітних факторів професійної 

шкідливості психологічно-деформуючого характеру та девіантної здійснюється 

вимогливий професійно-психологічний відбір кадрів.  

Варто задуматись про те, що змінюючи стару назву «міліція» на тепер вже 

нову «поліцію», влада прагне досягти європейського рівня для того, щоб 

забезпечити країні спокій та мирне життя , особливо у такий нелегкий для неї час. 

Відповідно професійний психологічний відбір працівників у органи внутрішніх 

справ стає дедалі прискіпливішим до кандидатів. 

Слід враховувати те, що сьогоднішня патрульна служба для країни є її 

обличчям, адже для будь-якого туриста чи звичайного іноземця поліція є 

основним координатором та захисником, тому дуже важливим компонентом для 

працівника патрульної служби  є комунікабельність та знання іноземних мов. 

Загалом робота поліції за своєю специфікою є публічною. Ця форма 

повинна передбачати тактовну поведінку, ввічливість, уважність, культурне 

спілкування і разом з тим категоричність, професіоналізм, зацікавленість у долях 

людей та забезпечення їх особистої безпеки. 

Виявлення таких особистісних якостей характеру серед кандидатів на 

службу в органи внутрішніх справ без застосування професійно-психологічного 

відбору та професійної орієнтації неможливе, в цьому полягає їх актуальність і 

виключна важливість. 

Професійний відбір – це спеціально організований процес, що має метою 

виявлення та визначення за допомогою науково обґрунтованих методів ступеню 

можливостей формування методичної, психофізичної та соціально-психологічної 

придатності претендентів на навчання складним, відповідним професіям або на 

зайняття відповідних вакансій. Виходячи з цього вирішується питання про 
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надання переваги тим особам, які мають високий, відповідно статистично 

встановленим нормативам, рівень (оцінку) професійно важливих властивостей і 

якостей та сприятливі перспективи їх розвитку. Профвідбір ґрунтується не тільки 

на якісних, але й на достатньо чітких, кількісних критеріях та оцінках професійної 

придатності [1,с.195].  

Звідси – суть професійного відбору працівників органів внутрішніх справ 

полягає у вивченні психофізіологічних характеристик усіх бажаючих працювати в 

цих органах з тим, щоб відібрати не лише найбільш підготовлених кандидатів, але 

й тих, хто спроможній у короткий період часу набути якостей, ознак, 

властивостей, рис, необхідних для високоякісного виконання відповідних 

правоохоронних та правозабезпечуючих завдань.  

Професійний відбір набуває максимальної дієвості, якщо кількість осіб, 

бажаючих здійснити вибір тієї чи іншої професії працівника органів внутрішніх 

справ, перевищує кількість вакантних місць. Як правило у кожному місті України 

бажаючих працювати в патрульній поліції перевищує норму, а саме це 5-20 

чоловік на місце залежності від регіону. Це можливе за високого престижу 

професії правоохоронця, що складається внаслідок дії багатьох різнохарактерних 

факторів, ефективного, результативного проведення професійної пропаганди і 

цілеспрямованої консультації.  

Урахування наведених положень дозволяє визначити поняття явища 

“професійний відбір працівників органів внутрішніх справ України”, як систему 

взаємопов’язаних, цілеспрямованих, нормативно визначених організаційно-

управлінських, соціально-економічних, медико-біологічних та психолого-

педагогічних заходів щодо визначення наявних потенційних особистих, ділових і 

моральних якостей кандидатів на зайняття вакантних посад або навчання у 

відомчих закладах освіти, необхідних для високоякісного виконання у 

подальшому правоохоронних функціональних обов’язків [3].  

Відбір і навчання кандидатів на службу в органи системи Міністерства 

внутрішніх справ – процес неподільний. Візьмемо до уваги відбір кандидатів до 
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нової поліції міста Львів. Учасникам професійно-психологічного відбору 

довелось «показати себе» у п’ятьох етапах. Перший етап передбачав  

комп’ютерне тестування на загальний рівень знань, а саме перевіряли логіку 

мислення та загальний IQ. Тест на логічне мислення й увагу. Дається 60 запитань, 

поділених на чотири блоки. На цьому ж етапі перевіряють кмітливість та 

комунікабельність кандидата, що є основою для подальшого працевлаштування. 

Наступним не менш важливими є фізичні випробування. Процес тестування 

організовують викладачі кафедри фізичної підготовки Львівського державного 

університету внутрішніх справ та Львівського університету фізичної культури. 

Також до фіксування результатів залучені працівники Науково-дослідного 

експертно-криміналістичного центру при ГУМВС України у Львівській області. 

Слід зауважити, що фізична підготовка – це «обличчя» поліцейського, адже 

побачивши підтягнутого в хорошій формі патрульного, громадяни відчувають  

себе в повній безпеці. Після того, як кандидати проходять медкомісію і здають 

фізнормативи, їх направляють на психологічний тест, який складає профіль 

особистості (MMPI). Цей тест має понад 500 питань. На нього відводиться 1,5 

години. Якщо ж в результаті тесту виявляються якісь нестиковки, людину 

направляють на безпосереднє спілкування з психологом. Відповідно тут вагому 

роль відіграють психологи, адже їм необхідно ретельно досліджувати результати 

тесту щоб обрати бажаних кандидатів без жодних порушень психологічних норм. 

Слід звернути увагу на рівень агресивності та вольові якості, оскільки людям при 

виконанні службових обов’язків категорично забороняється спілкуватись в грубій 

формі з правопорушником, це стосується як вербального, так і невербального 

спілкування. 

Останній етап відбору – співбесіди. За словами Р. Баховського, зараз 

працює одночасно шість комісій, які їх проводять. «У ці комісії входять 

громадські активісти, представники ГУ МВС Львівщини, але не керівного складу. 

Це офіцери, які мають моральний авторитет і користуються повагою, які знають 

роботу і можуть задати кандидату цікаві практичні питання. Також туди входять 
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психологи і спеціалісти-інтерв’юери. Запитання можуть бути найрізноманітніші, 

щоб розкрити, яка людина є насправді. Наприклад, ситуативні запитання – 

описується якась конкретна ситуація на вулиці і людині пропонується назвати 

варіанти вирішення цієї ситуації» [4]. 

Виходячи з вищесказаного, можна зробити висновок, що неможливо відразу 

відшукати для виконання певної діяльності «людину-професіонала». 

Професіоналізм формується в результаті проходження особистістю почергових 

етапів: 1) професійна орієнтація; 2) професійний відбір; 3) професійне навчання; 

4) професійна діяльність. Виходячи з цього, цілком резонно стверджувати, що в 

процесі добору кандидатів на службу до ОВС можна прогнозувати тільки 

успішність професійного становлення конкретної людини до специфічних умов 

професійної діяльності. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ГЕНДЕРНИХ 

ВІДМІННОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРА 

 

Нині в умовах принципових соціально-економічних, політичних 

трансформацій, які відбуваються у багатьох країнах, інтерес до проблеми 

лідерства значно підвищився. Гендерні  стереотипи  закріплюють  існуючі  

гендерні  розбіжності  і  стають  перепоною  до  змін стану справ у сфері 

гендерних відносин, зокрема й відіграють негативну роль у політичній сфері.  

Обговорення політичних лідерів завжди викликає найбільше дискусій. Одні 

її вважають потрібною та свято вірять у «доброго царя», який наведе порядок у 

країні щойно дізнається про беззаконня. Інші ж переконані, що безконтрольна 

влада шкодить людській сутності та провокує виникнення різноманітних 

негативних якостей особистості: пихатості, презирства, байдужості до долі народу 

[4, с. 36]. 

За своїми обов'язками політичний лідер є взірцем ідеального громадянина, 

який відстоює цінності добра, правди, справедливості. Обов'язки політичного 

лідера вимагають, передусім, високого духовного потенціалу, високого рівня 

свідомості, підвищеної відповідальності за долю країни.  

Психологічний портрет ідеального політичного лідера складається з таких 

компонентів: [5, с.12]. 
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 духовний потенціал  

 рівень свідомості  

 освіта та професійні здібності ідеального політичного діяча 

 спосіб життя ідеального політичного діяча 

Останнім часом досить поширеною та популярною 

є гендерна тематика.  Без гендерного підходу, тобто без з’ясування ролі жінки й 

чоловіка в сучасному житті, тих специфічних внесків, які кожний з них робить у 

розвиток суспільства, неможливо сьогодні уявити будь-яке серйозне 

психологічне, політологічне  чи інше наукове дослідження. 

Суть проблеми полягає не в тому, щоб надати однакових прав особам різної 

статі, а насамперед у тому, аби створити такі  умови суспільного  життя, щоб 

жінка і чоловік справді були спроможні реалізувати себе повноцінно як у 

громадському, професійному, так і в особистому житті. Рівність прав таким 

чином передбачає рівність можливостей біологічної, психологічної, особистісної, 

соціальної актуалізації сутнісних сил жінки і чоловіка. 

“Гендерний підхід являє собою наукове поняття, в основі якого лежить 

аналіз відмінностей жіночої й чоловічої психіки з урахуванням соціальної 

детермінації” [3, с. 11]. 

Тобто можемо сказати, що   гендерне дослідження проблеми політичного 

лідерства  повинно орієнтуватися на два принципи: ідентичності 

та  додатковості.  Так, політик-чоловік повинен бути здатний у кожній проблемі, 

яку він розв’язує, розрізнити, крім усього іншого, власне свій – чоловічий і власне 

жіночий інтерес, а також віднайти відповідні форми його задоволення. Те саме 

стосується і жінки-політика. Оскільки кожний конкретний політичний лідер не 

може рівною мірою враховувати і “свої”  і “не свої” гендерні інтереси. Набуває 

актуальності проблема  пропорційної представленості в політиці лідерів як 

чоловічої, так і жіночої статі [2, с. 8]. 

Поєднання гендерних ролей в політичній діяльності, пропорційна 

представленість в ній лідерів від жінок і чоловіків суттєво збагачує 
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суспільство,  стимулює  його творчу енергію, оптимізує процес 

прийняття  рішень. 

Необхідно сказати, що питання про стиль роботи – доволі суперечне і 

багато в чому залежить від суб’єктивної точки зору – хто не хоче бачити жіночого 

стилю в політиці, той його не помітить. У більшості випадків відзначаються 

позитивні якості жінки-політика. Наголошується, що жінки більш терпимі в 

спілкуванні з іншими, прагнуть в більшій мірі досягти гармонії і тому надають 

перевагу компромісу, а не конфронтації,  колегіальному, а не ієрархічному 

способу прийняття рішень. У жінок більш прагматичний підхід, порівняно з 

чоловіками (“її змушує життя бути більш практичною, доводити справу до 

кінця”). У жінок, порівняно з чоловіками, більше розвинене почуття обов’язку 

стосовно роботи,  рідше відсутні на сесіях та засіданнях [6, с. 120-121]. 

Існує думка, що жінки і визначають владу, і використовують її інакше, ніж 

чоловіки [1, с. 108]. Саму владу в руках жінок цілий ряд дослідників бачить як 

більш кооперативну та менш конфронтаційну, ніж у руках чоловіків. Таку думку 

поділяє більшість жінок-політиків, що дозволяє сподіватися на існування іншого 

(відмінного від чоловічого), але не менш продуктивного  підходу до розв’язання 

політичних проблем [1, с. 110]. 

 Вважається, що жінка-політик має більш складний імідж, ніж політик-

чоловік. Вона повинна мати в своєму іміджовому портреті певні “чоловічі” риси 

(звідси – "залізна леді" Маргарет Тетчер, або "стальна леді" Мадлен Олбрайт). 

Але на загал у неї повинні переважати суто жіночі риси. Можливо, що такий 

"пульсуючий" імідж створює ускладнення для жінки-політика і заважає аудиторії 

пристосуватися до неї. 

Лідери-жінки і лідери-чоловіки запозичують один у одного ефективні 

поведінкові моделі, що ускладнює можливість їх розрізнення, гендерної 

типологізації, а отже, знову підштовхує до висновку про відсутність істотних 

відмінностей між цими моделями. 
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Цивілізований  світ  давно  зрозумів  і  сприйняв  необхідність  активної  

участі  жінок  у  політиці  і,  без сумнівну,  визнав  неоціненну  користь  і  

важливість  такої  участі.  Присутність  жінок  у  політиці  змінює  її характер,  її  

спрямованість  на  користь  соціально-орієнтованих  програм,  ідеалів  гуманізму  

і  ненасильства. Найдалекоглядніші  політики  визнають,  що  прихід  жінок  у  

політику  робить  життя  суспільства справедливішим, повнішим, гармонійнішим, 

демократичнішим. Найвідоміші  жінки-політики  підкреслюють пріоритетність  

таких  проблем,  як  безпека  в  суспільстві,  боротьба  з  корупцією,  криміналом,  

соціальне забезпечення, розвиток мережі дошкільних установ, освіти, охорони 

здоров'я, зайнятість і просування жінок по  службі.  І все  це –  загальна  база  для  

об'єднання  усіх  жінок,  незалежно  від  їх  політичної  та  ідеологічної 

належності.  Звичайно,  не  усі  жінки (утім,  як  і  чоловіки)  політично  грамотні  

й  можуть  вплинути  на  зміну існуючого  порядку  речей.  Але  не  можна  не  

брати  до  уваги  жіночу  інтуїцію,  цілеспрямованість, наполегливість [6, с. 160-

161]. 

Отже, сучасна українська  політика  потребує  формування  нового  типу  

політичного  лідера –  жінки  та чоловіка,  що  поєднує  позитивні  як “жіночі",  

так  і "чоловічі"  управлінські  якості.  Такий  лідер – досвідчений,  

дaлекоглядний,  сміливий  та  відповідальний,  здатний  до  аналізу  й  

прогнозування,  який  є авторитетом для соціального оточення, який володіє 

природними й інтелектуальними можливостями впливу на нього,  вміє  об'єднати  

маси  задля  реалізації  ідеї. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ 

ОСОБИСТОСТІ 

 

У сучасній психології існує ряд концептуальних моделей, згідно з якими 

нетворчих особистостей не існує взагалі, кожна людина наділена певними 

здібностями, по-своєму обдарована. Так, академік В О. Моляко визначає 

обдарованість як «системне утворення особистості, яке є координатором, 

регулятором, стимулятором творчої діяльності, сприяє знаходженню таких 

рішень, які дають можливість людині краще пристосовуватися до світу, оточення, 

інших людей і до самого себе. Обдарованість· це свого роду міра генетично і 

дослідно-зумовлених можливостей людини адаптуватися до життя» [4, с. 213]. 
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Творчість не є статичним явищем, тому при її вивченні в першу чергу треба 

звертати увагу на чинники середовища, до яких дослідники відносять: існуючі 

настанови сім'ї, наявність позитивного зразка творчої поведінки (батьки, що 

займаються творчою діяльністю, «професійний» зразок або творчий наставник, 

«ідеальний герой», що опосередковано впливає через продукти творчої 

діяльності) [2]. 

За результатами експериментального дослідження розвитку творчих 

особистостей в юнацькому віці О. А. Кривопишиною було доведено, що на 

формування здібностей до літературної творчості, образотворчої діяльності та 

математичної творчості впливають фуркаційні чинники.: «травма» - емоційно 

негативно забарвлені події, з деструктивним внутрішнім змістом, - і  «зустріч» - 

подія з емоційно позитивною, конструктивною внутрішньою забарвленістю [3]. 

Феномен «зустрічі» відіграє істотну роль у визначенні напрямків розвитку 

творчої особистості. У ситуації «зустрічі» виникає почуття високої значимості 

того, що відбувається, виняткової емоційної близькості з іншою людиною, 

явищем чи подією. Зазвичай це почуття виникає у безпосереднім спілкуванні, але 

такий ефект може виникнути і при сприйнятті художнього чи літературного твору 

(«зустріч» з ідеальним героєм, зразком) [3]. 

У феномені «зустрічі» присутній так званий «значимий інший» 

(особистість, зразок, ідеальний герой і т. ін.), що є еталоном, зразком для 

наслідування, в досить широкому діапазоні - від професійних пристрастей до 

творчої діяльності. В контексті формування творчої особистості зразками 

ідентифікації можуть виступати: батьки, що мають творчі якості, творчий 

наставник - вчитель, викладач, «ідеальний» герой [3]. 

Н. Роджерс вивчає проблеми нереалізованості творчих здібностей та 

невтілення їх у продуктивній творчій діяльності. У своїй праці дослідниця також 

наголошує на несприятливому впливі близького оточення (батьки, сиблінги, 

вчителі, друзі) у вигляді критики творчої діяльності, що приглушує бажання 

людини продовжувати творчу діяльність. Заперечення або заохочення творчості зі 
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сторони «значущих інших» впливає на прояв подальшої творчої активності [5, с. 

167]. 

Сучасні вітчизняні дослідники психології творчості поділяють точку зору В. 

О. Моляко стосовно того, що дослідження творчої людини як унікальної 

особистості повинні бути направлені на встановлення та вивчення причин, які 

детермінують особистісний розвиток в комплексі, а не лише звертати увагу на 

здібності, властивості та індивідуальні якості [4]. 

Одним із чинників формування творчої особистості, як зазначає О. А. 

Кривопишина, є часово-просторові впливи, що відбувається у сенситивні періоди, 

і фіксують («записують») на психоматрицю неповторний досвід особистості, тим 

самим формуючи особистісний і неповторний психофрактал. Тобто, якщо подія 

відбувалася у не сензетивний період (подія відбулася, але відповідні мозкові 

структури були ще несформовані на той момент або були сформовані давно і на 

них вже відбилися інші події), вона не залишить суттєвого впливу [1]. Зміна 

географічного простору має значення у відповідні сенситивні періоди. Відповідно 

до результатів дослідження підтверджено припущення, що зміна географічного 

простору сприяє процесу творчості,  у той же час зміна географічного простору у 

сенситивні періоди на якість творчого продукту не впливає. 

Також було визначено фуркаційні чинники – це значимі, в тому числі 

естетичні, цікаві, яскраві, травмуючи події, які зберегла пам'ять творчої 

особистості. Фуркаційні чинники сприяють порушенню стереотипного мислення і 

встановленню нових зв’язків між предметами і явищами, що визначаються 

більшістю дослідників як сутність творчості [1]. 

Дія часо-просторових атракторів підпорядковується чіткій схемі, котра 

визначена О. А. Кривопишиною графічно як лінія фрами S — результату 

переходу із системи ввігнутості в систему опуклості. «Саме графічне зображення 

лінії S (покладеної набік: спочатку ввігнутість, потім опуклість) може слугувати 

своєрідною «формулою» часо-просторової організації психіки творчої 

особистості» [1, с. 136]. 
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Порівняння періодів розвитку творчої особистості у процесі онтогенезу за 

лінією (фрамою) S показало збіг із даними щодо аналізу впливу життєвих подій 

як атракторів творчості [1, с. 137]. Атракторами можуть бути основна ідея, якась 

особлива думка, настанова, домінанта, ключовий образ — це та провідна нитка, 

яка зумовлює відбір матеріалу, його обробку, компонування, акцентування |згідно 

з ідейно-естетичними ідеалами автора. 

У процесі формування творчої особистості є важливим, достатньо тривалим 

і якісно своєрідним період наслідувальної творчості, який в юнацький період 

замінюється етапом самостійної, самобутньої творчості. Тригером творчості є 

явище «імпресингу», яке складається із сильних емоційних впливів та 

переживань, що перебудовують попередній досвід, корегуючи подальшу творчу 

активність в межах отриманого досвіду. «Імпресинг» розглядається як пусковий 

механізм творчості [3]. 

Щоб перейти на рівень самостійної творчості людині потрібно пройти етап 

наслідування, адже прийняття іншої особистості як еталона (своєрідного зразка) є 

необхідною умовою старту творчої діяльності, при безпосередньому впливі 

фуркаційних чинників у дихотомії «зустріч» – «травма» та соціально-культурного 

збагаченого середовища. Вплив сукупності даних чинників необхідний для 

переходу до самостійної, оригінальної творчості, сприйняття її як особистісного 

акту [1]. 

Дані досліджень також вказують на вплив демократичного стилю виховання 

та спілкування у процесі суб’єкт-субєктної взаємодії на розвиток творчої 

особистості. Демократичний стиль характеризується атмосферою взаємодовіри, 

схвалення; заохоченням до обговорення проблем; високим рівнем вербального 

спілкування; врахуванням взаємних інтересів; прагненням відчути внутрішній 

світ суб’єкта; щирим інтересом; залученням до спільної діяльності. 

Демократичний стиль сприяє створенню оптимальних умов для всебічного 

розвитку особистості. Відчуття і переживання емоційного контакту 



 

77 
 

«горизонтального» спілкування дають можливість творчої реалізації особистості 

[2].  

Формування творчої особистості визначається її резервами в кожному віці, 

зоною її найближчого розвитку. Відповідно ці резерви не актуалізуються самі по 

собі, а мобілізуються тільки в ході включення особистості в активні види 

діяльності у процесі соціальної взаємодії.  
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ОСОБОВОГО СКЛАДУ ВОЄНІЗОВАНИХ ФОРМУВАНЬ 

 

Демократизація сучасного суспільства не можлива без покращення 

навчально-виховної роботи щодо формування сучасної морально-стійкої 

особистості. Особливо це стосується розвитку здібностей та професійних якостей 

осіб, що належать до особового складу воєнізованих. Чи не найважливішою 

постає психологічна підготовка військовослужбовців, що має на меті 

цілеспрямований вплив на формування і закріплення у воїнів психологічної 

готовності і моральної стійкості, переважно на основі самовдосконалення 

особистісних і розвитку професійно важливих якостей.  

Психологічна підготовка особового складу здійснюється в процесі навчання 

і служби. Всі види підготовки – вогнева, тактична, фізична, стройова, спеціальна, 

весь процес навчання повинні містити в собі елементи морально-психологічної 

загартованості. Вироблення психологічної стійкості ведеться як при 

індивідуальній підготовці військовослужбовців, так і на навчаннях за участю 

вищого командного складу і всього особового складу підрозділу. Від 

ефективності психологічної підготовки залежить досягнення успіху в як 

професійній діяльності так і у військових діях загалом. 
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У військах склалася система психологічної підготовки, яка поділяється на 

загальну, спеціальну та цільову, а також включає заходи щодо їх забезпечення. 

Загальна психологічна підготовка передбачає загартування особового 

складу відповідно до вимог сучасного загальновійськового бою. В її основі 

лежить свідоме ставлення військовослужбовців до тих випробувань, з якими вони 

зіткнуться в реальній обстановці. При цьому неодмінною умовою є знання 

морально-психологічного образу, бойових можливостей підрозділів ймовірного 

противника і способів збройної боротьби з ним. 

Спеціальна – передбачає вироблення високої бойової активності і 

психологічної стійкості у військовослужбовців стосовно тих чи інших видів 

бойових дій, теоретичну і практичну їх підготовку в конкретних небезпечних 

ситуаціях, що викликають емоційний стрес. Багато задач тут пов'язані з 

навчанням конкретних фахівців, а вирішуються вони в процесі бойового навчання 

з використанням озброєння і військової техніки в умовах, максимально 

наближених до бойових. 

Цільова – спрямована на вироблення чіткої внутрішньої установки на 

виконання конкретного завдання в певному виді бою, на бойовому чергуванні, 

при несенні вартової служби [5]. 

Психологічне забезпечення зводиться до спеціальної діяльності, націленої 

на підтримку високої психологічної активності військовослужбовців в ході 

бойових дій або виконання навчально-бойових завдань. Зокрема, різними 

прийомами знімається зайва напруга і усуваються негативні психологічні 

наслідки невдач, аварій, пригод. Крім того, вживаються заходи до 

якнайшвидшого відновленню психічної рівноваги, самоконтролю [1; 5]. 

Особистісно-орієнтована парадигма професійної освіти вимагає створення 

кожному окремому члену навчальної групи необхідних дидактико-психологічних 

умов для його всебічного розвитку та творчої самоорганізації. Суб’єкту навчання 

необхідно надати можливість вибору не тільки змісту, але й способів виконання 
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навчально-професійних завдань. При цьому необхідно дотримуватися певних 

правил:  

– навчальний матеріал повинен відображати різноманітні блоки професійно-

орієнтованої інформації;  

– для активізації творчої діяльності членів навчальної групи необхідно 

використовувати активні методи та нетрадиційні форми роботи;  

– при вирішенні навчально-пізнавальних і професійних завдань необхідно 

стимулювати і забезпечувати зворотній зв’язок [1].  

У процесі психологічної підготовки у військовослужбовців формуються і 

удосконалюються психічні пізнавальні процеси (відчуття, сприйняття, уявлення, 

увагу, пам'ять, уяву, мислення і мова), інтелектуальні якості (широта, глибина, 

логічність і мобільність розуму, винахідливість, інтуїція), вольові якості 

(цілеспрямованість, рішучість, дисциплінованість, мужність, стійкість), якості 

психологічної надійності (емоційно-вольова стійкість, готовність до 

максимального напруження сил, здатність зберігати оптимізм), соціально-

психологічні якості (колективізм, військове товариство, дружба, співучасть), а 

також психологічна готовність до дій в бою і психологічна стійкість в його ході. 

Зрештою треба домогтися такого положення, щоб кожен військовослужбовець 

чітко розумів, що будь-яка небезпека в ході бойової підготовки, що викликає стан 

внутрішньої напруженості, обов'язково позначиться на його наступних діях [5]. 

Формування професіонала – це не тільки створення сприятливих внутрішніх 

та зовнішніх умов навчальної діяльності, але й виховання його як особистості. З 

огляду на це слід звертати особливу увагу на те, що є нагальна проблема в 

проведенні експериментальної роботи, анкетування та опитування 

професорського-викладацького складу, а також самих суб’єктів навчання вищих 

навчальних закладів (далі ВНЗ), вивчення особливостей професійної діяльності 

військовослужбовців. Все це надасть можливість виявити та обґрунтувати суть, 

зміст та структуру процесу професійної підготовки майбутніх фахівців, які 

виконуватимуть професійну діяльність в особливих умовах. Це дозволить 
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забезпечити цілісність психолого-педагогічного процесу, а також окреслити 

подальші вектори підвищення ефективності професійної підготовки майбутніх 

фахівців із урахуванням ознак конкретної навчальної групи та умов ВНЗ, а також 

особливостей оволодіння членами навчальної групи системою професійних знань, 

навиків, умінь; формування в них вищих особистісних якостей [3]. 

Вимоги щодо особистості військовослужбовців багато в чому визначаються 

особливостями його професійної діяльності в основі якої уміння:  

– приймати оперативні та гнучкі рішення, чого вимагає швидкість 

орієнтування в ситуації в режимі реального часу;  

– уміння організовувати самого себе, а також управляти своїм емоційним 

станом та поведінкою (в цьому контексті варто згадати про те, що ця якість 

безпосередньо пов’язана із аналізом і оцінкою представника правоохоронного 

відомства своїх реальних можливостей, тобто самоконтролем, проведенням 

коректування між ціллю, засобом та результатом своєї професійної діяльності);  

– принциповість, самовладання, уважність, критичність, рішучість; 

– організованість; зібраність та порядок [1; 5].  

Важливим також є урахування важливості управління міжособистісними 

стосунками. Для цього необхідні комунікативні якості особистості.  

Таким чином важливість та значення психологічної підготовки в сучасних 

умовах незмірно зростає. Необхідно, щоб кожен військовослужбовець знав та 

розумів вимоги, які пред'являються до психологічної стійкості та підготовленості 

до екстремальної ситуації чи військових дій і вміло застосовував на практиці 

отримані знання. 
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ФЕНОМЕН КРИЗИ ВТРАТИ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

ОСОБИСТОСТЕЙ ЕКСТРЕМАЛЬНОГО ПРОФІЛЮ 

 

Люди професій екстремального профілю фактично щоденно переживають 

кризові стани, оскільки їхня діяльність передбачає постійне перебування в умовах 

ризику, під впливом несприятливих факторів значної інтенсивності. Для 
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збереження психічного здоров’я особистостей, які працюють в надзвичайних 

умовах, постає необхідність професійного психологічного впливу щодо 

оптимізації переживання кризових станів та криз, які виникають в масштабі 

життя. 

Оскільки екстремальні умови виникають не лише в професійній, але і в 

повсякденній діяльності, необхідність досліджень даної проблематики 

виявляється як на науковому, так і на тривіальному рівнях. Розробкою феномену 

кризи в психології займалися такі науковці, як: С.М. Іванюта, А.Д. Чернявський, 

Л.О. Лігоненко, Л.І. Анциферова, К.О. Альбуханова-Славська, 

Т.М.Титаренко, Л.С. Виготський, Г. Шихі, А.М. Єсакова, Л.О. Лігоненко,  

С.А. Бурий, Д.С. Мацеха і багато інших. Проте, багато аспектів феномену кризи 

та особливостей переживання особистістю кризових станів залишаються 

невивченими, що вимагає подальшого  наукового дослідження. 

В контексті означеної проблеми криза постає,  як  явище коли звичні моделі, 

способи дій людини стають неефективними та неадекватними по відношенню до  

оточуючої реальності. Криза характеризується гостротою перебігу, необхідністю 

нагальних дій, зміни звичних ролей та форм поведінки особистості, суб'єктивним 

переживанням відсутності допомоги, загрози і небезпеки, які зумовлені впливом 

зовнішніх або внутрішніх негативних чинників. 

Одна з ключових проблем кризової особистості – це вміння діяти 

(ефективно), що передбачає здатність людини (завдяки власній ініціативності, 

соціальній  реальності) контролювати і довільно регулювати власні емоційні, 

когнітивні, поведінкові патерни (стереотипні моделі), тобто бути суб’єктом 

власної життєдіяльності [3]. 

Багато науковців – психологів розглядали феномен кризи, але кожен з них 

трактував це поняття по-різному: 

1) критична (надзвичайна) ситуація , в якій діяти необхідно негайно; 

2) ситуація,  яка вимагає зміни в способі життя або прийняття рішення, яке 

буде довготривалим; 
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3) результат неефективних або неадекватних методів опанування ситуацією, 

які використовуються при зіткненні  з вище зазначеними ситуаціями [2]. 

Семантична властивість поняття «втрата» –  потрясіння, що вражає  

психічну і фізичну сторони людського єства. Дослідження,  які проводилися у 

Великій Британії та Фінляндії   вказує на те, що смертність  чоловіків і жінок  

збільшується  відразу ж після втрати шлюбного партнера. За О.Шевченком, 

“Кожен, кого ми насправді любимо, є частиною нас. Чим більше ми прив’язані 

до людини, тим більше страждань приносить розлука”[2]. Втрата призводить 

до тривоги та відчуття вразливості. Виходячи з цього стан вразливості може бути 

початком психічної кризи.  

Зігмунд Фрейд досліджував переживання втрати як природний процес. У 

праці “Жалоба і меланхолія” писав, що особистість не потребує втручання 

патопсихологів в її скадну життєву ситуацію. Проте, горе знесилює людину  

емоційно і фізично. Оскільки переживання горя вимагає активізації  емоційної 

енергії, стосунки з іншими в цей час можуть порушуватись . 

Переживання кризи втрати особистістю може супроводжуватися декількома 

емоційними реакціями: 

1. Шок. Це стан в якому людина знаходиться між життям та смертю, 

відчуває порожнечу та страх. З’являється загальний тяжкий розлад життєво 

важливих функцій організму, спричинений порушенням нервової регуляції 

життєво важливих процесів. З’являються думки про самогубство. Важко 

зосередитись, людина часто плаче, кричить чи сміється. 

2. Відчай або заперечення. В цьому стані людина переживає відчуття гніву, 

провини, гострої туги, несправедливості, почуття сильного душевного болю, 

безвихідності, розпач. 

3. Визнання. Перебіг даної емоційної реакції може тривати в часових межах, 

від  півроку до декількох років. 

 4. Адаптація. Адаптація – це система заходів, спрямованих на формування 

в особистості здатності пристосовуватися до існуючих у суспільстві вимог та 
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критеріїв. На вказаній  стадії виникають соматичні відчуття: безсоння, головний 

біль  та втрата апетиту [2]. 

Втрата супроводжується паталогічною реакцією. При цій реакції людина 

може годинами говорити про померлого, відтворювати обставини смерті та не 

сприймати те,  що відбувається в реальності. 

Криза та відчуття втрати є багатогранною  та складною психологічною 

проблемою. У сучасній психології на сьогоднішній день не склалося єдиної точки 

зору з приводу розуміння кризи.  

Кризові періоди часто супроводжуються хворобливою перебудовою 

психічних процесів   особистості екстремального профілю, підвищеною 

сенситивністю, що призводить до порушення рівноваги, негативного впливу на 

психічне здоров’ї, на погіршення  якості їх життя. Сучасна психологічна наука 

великого значення надає вирішенню проблеми допомоги особистості 

екстремального профілю з метою   оптимального подолання нею кризових станів. 
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