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SEKCJA 9. NAUK HISTORYCZNYCH. (ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ) 

ПОД- СЕКЦИЯ 4. История Украины.
Дедович Д.В.

викладач історії України 
коледжу транспорту та комп’ютерних технологій ЧНТУ

З ІСТОРІЇ ШКІЛ ЧЕРНІГОВА ІІ ПОЛОВИНИ 20-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ

Ключевые слова: освіта, школи Чернігова, фінансування, учителі
Keywords: education, schools of Chernigiv, financing, teachers

Історична наука сучасної України поступово заповнює «білі плями» у ви-
вченні освіти в нашій державі у радянський період. Історія освіти збагатилася факта-
ми, які навмисно замовчувалися, але існує багато проблем та подій в історії освітньої 
галузі України, які ще не остаточно досліджені. Регіональна історія зараз є особливо 
актуальною, адже дозволяє дослідити та проаналізувати перебіг подій та процесів 
безпосередньо «на місцевості». Історія шкільництва радянської доби  – тема, недо-
статньо вивчена сучасними істориками, особливо у місцевих масштабах історії. До-
слідження регіональних втілень політики Народного комісаріату освіти УСРР, зо-
крема, на Чернігівщині, дозволяє безпосередньо наблизитися до подій минулого та 
проаналізувати місцеві особливості розбудови та розвитку системи шкільної освіти 
української радянської держави.

У наші дні зростає інтерес до вивчення історії загальноосвітньої школи. Цю 
проблему у своїх розвідках розглядали Л.В. Потапова, О.Б. Бистрицька, О.О. Войнович 
[1,128]. Більшість досліджень даної тематики – це невеликі за розміром статті, присвя-
чені окремій проблемі шкільництва в УСРР у 20-ті роки ХХ століття, зокрема розгор-
танню мережі загальноосвітніх шкіл у республіці, реформуванню системи освіти.

У статті здійснено спробу проаналізувати основні аспекти діяльності шкіл м. 
Чернігова у ІІ половині 20-х років ХХ століття, такі, як: мережа, фінансування, учи-
тельський склад та місцеві особливості здійснення освітньої політика з центру.

Колишнє губернське місто, а з 1925  року окружний центр Чернігів був і 
освітнім центром Чернігівської округи. На початок календарного 1926 р. у місті пра-
цювало 14  шкіл соціального виховання, у яких навчалося 4193  учні та працювало 
262 педагоги. Школи дуже відрізнялися кількістю учнів та педагогічного персоналу, 
від 925 дітей у школі № 3імені Леніна до 108 у школі № 12. У середньому, кількість 
учнів у школах Чернігова коливалася від 200 до 500 учнів [2,17].

Очевидно, що навантаження на учителів було значним. У середньому, кіль-
кість учнів у одному класі коливалася від 30 до 40 чол. Норма, прийнята Народним 
комісаріатом освіти УСРР, становила 40 учнів на клас.

Чернігів ще за доби Російської імперії увійшов до межі осілості, що пояс-
нює велику кількість у ньому єврейського населення. Цілком природно, що у місті 
існували школи для дітей єврейського населення – № 13 та № 14. Згідно відомостей, 
надісланих Окрнаросвітою до Центрального бюро національних меншин, у 1926 р. 
школі № 13 навчалося 132 учні та працювало 8 учителів, у школі № 14, відповідно, 
було 179 учнів та 14 учителів. Розбіжності у Даних різних установ, що опікувалися на-
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родною освітою, наданих за один період часу, пояснюється не завжди добросовісним 
ставленням до роботи рядових співробітників Окрнаросвіти, які могли переписати 
дані попередніх років, замість того, щоб уточнювати їх безпосередньо по школах. 
Обидві школи перебували на місцевому бюджеті, тобто не отримували фінансування 
з центру [3, 7].

Кризові явища, які охопили освітню галузь на початку 20-х років ХХ століт-
тя, стали поступово ліквідовуватися, зокрема, держава отримала змогу хоча б част-
ково фінансувати освіту. Тим не менш, порівняно з 1926 р., у 1929 р. кількість шкіл у 
Чернігові зменшилася з 14 до 12 [2,16].

Після проведення грошової реформи 1924 р. та подолання галопуючої інфля-
ції статки учителів дещо покращилися, але протягом усього десятиріччя зберігалася 
дискримінаційна система оплати праці педагогів, при якій сільські учителі отримува-
ли набагато менше, ніж містяни. Так, посадовий оклад завідувача семирічної школи 
у Чернігові становив 49 крб. 60 коп., а у селі – 40 крб. 30 коп., завідувачі міських чо-
тирирічних шкіл отримували 44 крб., сільських – 35 крб. 75 коп. Учительська праця 
оцінювалася меншими сумами – 40 крб. для учителя І концентру у місті та 32 крб. 
50 коп. у селі, 44 крб. для учителя ІІ концентру у місті та 35 крб. 75 коп. для сільського 
педагога. Цікаво, що робота завідувача дитячим будинком оцінювалася так само, як і 
робота учителя ІІ концентру – відповідно, 44 крб. у міському закладі та 35 крб. 75 коп. 
у сільському [2, 21]. Отже, різниця у оплаті праці сільського та міського учителя була 
значною, практично до 1/5 частини заробітної плати у керівників шкіл.

Цікавими є відомості про освіту педагогів, які працювали у школах Черні-
гова у ІІ половині 20-х років ХХ століття. За одне десятиліття неможливо повністю 
забезпечити систему освіти новими кадрами, які б навчалися тільки за радянської 
доби, тому владі довелося працювати як зі «старою професурою», так і зі «старим учи-
тельством», яке отримало освіту і досвід роботи за часів царату. Так, у Чернігівській 
7-річній школі № 5 у 1928/1929 н. р. працювало 22 службовців, з них 2 прибиральни-
ці та діловод. Отже, решта 19 педагогів розподілялися наступним чином: 4 групові 
учительки закінчили по 8 класів середніх шкіл або жіночих гімназій, 3 учителів за-
кінчили, відповідно, Тифліський учительський інститут та учительські семінарії, ще 
10 педагогів були випускниками навчальних закладів без педагогічного спрямування. 
Тільки 2 молодих учительок мали дипломи Чернігівського інституту народної освіти, 
а одна учителька пройшла курси підготовки учителів при Спілці робітників освіти. 
Отже, цілком зрозуміло, що учителі старшого покоління навчали школярів згідно 
тих норм та ідеалів, які самі отримали до революції. При Чернігівській Спілці Робос 
працювали курси з підготовки учителів, але тривали вони декілька місяців і не забез-
печували високої кваліфікації. Учителів для місцевих шкіл готували Чернігівський та 
Ніжинський інститути народної освіти, але спеціалістів «радянського зразка» гостро 
не вистачало [4,79].

Не зважаючи на певне покращення, становище шкіл навіть у окружному 
центрі було складним – не вистачало асигнувань на ремонт старих і будівництво но-
вих шкільних приміщень, закупівлю шкільних меблів, нових підручників та канце-
лярського приладдя, утримання технічних працівників, опалення та освітлення на-
вчальних класів. Для вирішення цих проблем у всій республіці і зокрема, у самому 
Чернігові, вдавалися до різних способів, зокрема, і до сільськогосподарської праці. 
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Цьому немало сприяли і директиви з центру, які ставали усе більш догматичними у ІІ 
половині 20-х років. Так, усі сільські та міські школи повинні були здійснювати «сіль-
ськогосподарський ухил» – навчати дітей основ праці у полі та на городі і присвятити 
цій справі частину навчальних комплексів. Для цього школи соціального виховання, 
навіть у містах, наділили землею. Не став винятком і Чернігів.

Керівники шкіл міста намагалися отримати певний зиск з шкільних при-
садибних ділянок та іншого шкільного майна або допомогти своїм працівникам та 
учням. Після переведення шкіл на місцевий бюджет у 1922 р., навчальним закладам 
міста було дозволено здавати присадибні ділянки в оренду, у разі необхідності. Так, 
згідно зі звітами про діяльність Чернігівської округової інспектури народної освіти, 
на поч. 1926 р. школа № 1 імені Т.Г. Шевченка мала садибу площею 1843 кв. сажні (1 са-
жень= 2,13 метра), 200 кв. сажнів було зайнято шкільним садком, 210 кв. сажнів – бу-
дівлями, решта – шільний двір. В оренду землю не здавали, тим не менш, з двору ви-
ділили біля 500 сажнів на шкільний город та городи учителів, які жили при школі. У 
ІІ половині 20-х років ХХ століття керівництво Народного комісаріату освіти почало 
вимагати впровадження «сільськогосподарського ухилу» в усіх школах соціального 
виховання як у селах, так і у містах, але це робилося більше на папері:««Рада школи 
намагалася дати сільськогосподарський ухил, але серйозно поставити це не можливо 
було за браком відповідних коштів та умов» [2,32].

У школі № 3 імені Леніна взагалі не було земельної ділянки, тому «сільсько-
господарський ухил» полягав у теоретичному ознайомленні дітей з сільськогоспо-
дарською працею шляхом екскурсій до радгоспів та обробки маленького шкільного 
городу [2,34]. Наявною пришкільною землею не завжди користувалися раціонально. 
Так, у користуванні школи № 6 було 422 кв. сажні землі, з яких частина була викорис-
тана для дослідних грядок, на яких працювали учні. Результати дитячої праці пропа-
дали, «бо нема шкільної огорожі – «в двір має доступ худоба, яка й жує грядки й де-
рева в саду» [2,37]. Пришкільні ділянки приносили як прибутки, так і зайві турботи, 
знаходилося чимало охочих збагатитися за рахунок пришкільної землі. Згідно п. а) 
та в) статті 26 «Положення про єдиний сільськогосподарський податок» та п. а), в) та 
г) «Інструкції» до нього, «від обкладання сіль господарським податком звільняються 
досвідні та досвідно-показові господарства сільськогосподарських та наукових уста-
нов; громадські посіви, що мають навчально-показове значення або обслуговують 
культурно-освітні установи Наркомосу; ферми, городи та інши види господарств, що 
перебувають у користування шкіл…» [2,77].

Закон про наділення шкіл землею часто виконувався з перекрученнями  – 
райвиконкоми здавали в оренду ділянки, а прибутки йшли не до шкільного бюджету, 
а до бюджету самого райвиконкому, що викликало обурення у Народному комісаріаті 
освіти: «Треба рішуче викорінити думку, що шкільна земля, це не окрема ст. прибут-
ку для районового бюджету, а в першу чергу лабораторія школи для здійснення с.-г. 
ухилу, а в друге «засіб для поліпшення учбової частини самої школи» [2,65]. Від керів-
ників шкіл вимагали і турботи про учителів: «Треба також домагатися, щоб і вчитель, 
як організатор праці на шкільній землі, не виключався про розподілі продукції: він 
працює й має право на певну частину врожаю чи то з городу чи то з саду. Яку саме 
частину мусить одержувати вчитель, належить встановлювати Інспектурі спільно з 
спілкою Робос і затвердити це положення через О.В.К.» [2,66].
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Друга половина 20-х років ХХ століття характеризувалася намаганням ра-

дянської влади узяти під тотальний контроль усі ланки освіти. Це цілком природ-
но – адже саме школа формувала майбутніх громадян СРСР, а учитель був фактично 
єдиним джерелом знань, а тому часто беззаперечним авторитетом у очах школярів. 
Для того, щоб виховати нові покоління «будівельників комунізму», потрібно було 
спочатку відвернути дітей від церкви, а потім запропонувати (або нав’язати) нову 
ідеологію та систему обрядів. Так, усі школи соціального виховання Чернігова, згід-
но розпорядження Народного комісаріату освіти УСРР, повинні були взяти участь у 
«святкування 10-х роковин Червоної Армії» 28 січня 1928 р. Основними завданнями 
свята були «перевірка участі установ НКО в організації та переведенні військової ро-
боти на місцях, перевірка реальної участі НКО в зміцненні обороноздатності СРСР» 
[5,5]. Усі школи соцвиху повинні були організувати спеціальні уроки, присвячені 10-
річчю Червоної Армії, влаштувати «літературно-музичні вечірки, вистави, рефера-
ти, доповіді, ігри, змагання, взяти організовану участь в урочистих заходах». Арк. 
5 Участь школярів та учителів у виховних та навчальних закладах такого характеру 
була обов’язковою та жорстко контролювалася. Так, наприклад, учні усіх шкіл Чер-
нігова та округи повинні були виконати «План проведення дня смерті Володимира 
Ілліча» [5,2]. До програми урочистого дня входили спогади про В.І. Леніна, індиві-
дуальна та колективна декламація учнями творів, присвячених йому, побудова спор-
тивної піраміди, виконання хором жалобних маршів та пісень, жива газета.

Урочисто відзначалися і роковини смерті І.Я. Франка: учні та учителі готува-
ли доповіді, декламації творів та виконання пісень на слова поета, ставили шкільні 
вистави за його п’єсами. Для сучасної освіти незрозумілим є факт приурочення уро-
чистостей до жалобних дат, а не до ювілеїв видатних особистостей [5,41].

Для того, щоб отримувати оперативні дані про стан навчальної, організаційної 
та виховної роботи у школах, Народний комісаріат освіти зобов’язав інспекторів регу-
лярно (щороку) обстежувати школи Чернігова та округи за спеціальною анкетою. Ан-
кети розроблялися Наркомосом, щороку змінювалися та надсилалися на місця [6,8].

Так, згідно інструкції, надісланої до Чернігівської окрнаросвіти у 
1929/1930 н.р., обстеження проводилося за наступними напрямками: «1) Стан гро-
мадсько- корисної праці в школі і робота дитячих учнівських організацій; 2) Стан 
дисципліни серед учнів школи; 3) Педагогічне керівництво роботою в школі з боку ад-
міністрації та стан методичної роботи; 4) Робота з батьками; 5) Соцзмагання в школі; 
6) Успішність учнів». Арк. 8 Наприклад, до чернігівської школи № 4 прибула комісія у 
складі товаришів «Книша, Гнилуші, Максюк, Голіка, Турко». Згідно звітів інспекторів, 
у школі була піонерська організація, з 923 учнів 160 були її членами, але «заходів щодо 
збільшення піонерської організації не вживалось». Органи дитячого самоврядування 
були організовані правильно, але «роботі шкодить ненормальне ставлення шкільної 
адміністрації до учнівських організацій. Питання учнівського життя обговорюються 
на педраді і передаються шкілкому лише для виконання. Питання про порушення 
дисципліни розв’язуються адміністративними способами, без обговорення в учнів-
ських організаціях (наприклад, постанови Педради, в яких завшколою доручалося 
зробити догану в класі від імені Педради учню, а на шкількомі це питання навіть не 
обговорювалося. Представництва шкількому на Педрадах нема (крім випадків обго-
ворення дрібних питань, наприклад, про шкільні вечірки)». (там само) Учні були не-
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задоволені, що багато питань шкільного життя від них приховувалися, представники 
педагогічного колективу не відвідували учнівських зборів, не брали участі у громад-
ській роботі  [6,9]. У школі працювали лише гуртки німецької мови, сільськогоспо-
дарський та спортивніий, та і ті мляво. Кооперативна робота у школі зводилася до 
торгівлі та виділення невеликих сум для допомоги учням з найбідніших родин. Щодо 
дисципліни, то вона була нормальною, підтримувалася адміністративними метода-
ми. Шкільне самоврядування не брало участі у розв’язанні дисциплінарних конфлік-
тів. Окремою графою у анкеті було виділене питання про антисемітизм: «випадки 
антисемітизму на учнівських організаціях не розглядались» [6,10].

Методична робота у школі № 4 була далекою від досконалості, комплексна 
система навчання була запроваджена лише формально.

Засідання шкільної ради проводилися часто, але відсоток явки на них учи-
телів був низьким, батьків на засідання запрошували, лише коли вирішувалися пи-
тання оплати навчання, таким чином, засідання зводилися до ознайомлення з вка-
зівками Окрінспектури народної освіти та заслухування доповідей завідувача С. 
Баран-Бутовича, при цьому педагогічний коллектив поводився пасивно: «Доповіді 
завідувача приймаються майже без обговорення з мертвими резолюціями – «до відо-
му», «до виконання». Чіткого плану роботи шкільної ради не було, натомість, вона 
часто обговорювала незначні питання, наприклад, чи повинні учительки знімати у 
школі головні убори. Представники комісії констатували відсутність нормальних 
відносин завідувача школи з педагогічним колективом – траплялися випадки адміні-
стративного тиску на учителів [6,11].

Розповсюдженим явищем, яке активно насаджувалося Народним коміса-
ріатом освіти, стали соціалістичні змагання у різних галузях суспільного життя. У 
шкільництві соцзмагання відбувалися у вигляди виклику, який один навчальний за-
клад кидав іншому – досягти кращих результатів у навчальній, виховній, громадській 
роботі за певний відрізок часу. Докотилося це явище до провінційного Чернігова, 
але втілювалося переважно на папері через відсутність засобів зв’язку, матеріальних 
ресурсів та ініціативи перевантажених роботою педагогів. У школі № 4, згідно звіту, 
питання про соцзмагання піднімалося тільки у вигляді проекту на загальних зборах 
колективу. Педагоги не виявили ініціативи у даному питанні – так, за змагання по ви-
клику Городнянської школи проголосував 1 учитель, за змагання з 3-ю школою «за» 
було 19, «проти» 3, утрималось 8 [6,11].

Інспекція приділяла увагу успішності учнів і прийшла до висновку, що вона 
занизька: у 1928/1929 н.р. до ІІ концентру з 532 учнів було переведено 307 (57,7%), 
51 учень був залишений на другий рік (9,6%), 165 учнів отримали завдання на літо 
(31%), 7 школярів було не атестовано, 2 виключено зі школи. Звісно, такі результа-
ти не можна вважати задовільними. З учнів ІІ концентру успішно закінчило школу 
або було переведено до старших класів 192 учні (59%), на другий рік було залишено 
38 школярів (11,7%), 90 дітей отримали завдання на канікули (28%), 5 було відрахо-
вано зі школи. Очевидно, що самі учні, і їхні батьки не приділяли достатньої уваги 
навчанню, переймалися проблемою насущного хліба там само [6,12].

Чернігів у ІІ половині 20-х років ХХ століття був невеликим провінційним 
містом, заможних людей тут майже не було. Через це введення плати за навчання у 
школах соціального виховання було великим тягарем для більшості батьків, про це 
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Чернігівська інспектура народної освіти повідомляла Наркомос: ««Подача учнями до-
відок про місячну зарплатню родини та решти прибутку від господарства за виклю-
ченням 20 крб. на їдця, яскраво каже за те, що коли додержуватись інструкції НКО за 
1926/1927 навчальний рік про плату за навчання, то треба звільнити значну частину 
учнів від платні за навчання і можна буде покласти та стягти зазначеної платні не 
більше, як 300 – 350 крб., замість намічених кошторисом 1200 крб., тому прохання 
повідомити, як бути» [5,21]. Семирічним школам Чернігова та Чернігівської округи 
було надіслане докладне роз’яснення про порядок стягнення плати за навчання.

Усіх учнів було поділено на 4 категорії, залежно від професії та матеріаль-
ного становища батьків. Віднесені до І категорії учні навчалися безкоштовно – діти 
безробітних громадян, які були зареєстровані на біржі праці та отримували матері-
альну допомогу, діти інвалідів війни та праці, які отримували матеріальну допомогу, 
діти червоноармійців армії та флоту, діти міліціонерів, круглі сироти та діти шкіль-
них працівників, за умови, якщо вони безпосередньо працювали у школі чи дитячих 
установах та коли ця праця була основним джерелом їхнього існування. Педагогіч-
ний персонал, чий заробіток складав більше 50 крб., мали вносити плату за навчання 
дітей, як і працівники, які інспектували культурно-освітні установи. Звільнялися від 
плати за навчання діти батраків та найбідніших селян, звільнених від єдиного сіль-
ськогосподарського податку, вихованці дитячих будинків, діти робітників та служ-
бовців, місячний заробіток яких не перевищував 20  крб., діти революціонерів, які 
загинули та найманих працівників, які загинули у зв’язку з роботою. Підставою для 
звільнення від плати за навчання були довідка або книжка соціального страхування, 
а для безробітних членів профспілок – довідка профспілки. До IV категорії належали 
власники та орендарі промислових підприємств 5-го розряду та торгівельних під-
приємств 5-го розряду платили 10  крб. на місяць за кожного учня. Точний розмір 
плати за кожного учня встановлювався на підставі даної інструкції та відповідної по-
станови Чернігівського окрвиконкому та комісією господарчої допомоги школи або 
шкільною радою [7,24].

Кошти, зібрані від плати за навчання, направлялися до фонду спеціальних 
коштів відповідної школи та охоронялися і витрачалися згідно інструкції Народного 
комісаріату освіти та Народного комісаріату фінансів до постанови РНК УСРР від 
28 липня 1923 р. «Про спеціальні кошти учбово-допоміжних установ» [7,24].

Правила стягнення платні за право навчання, передбачені інструкцією, розпо-
всюджувалися на усіх учнів міських шкіл Чернігівської округи, як ІІ, так і І концентру.

Як бачимо, інструкція щодо плати за навчання була докладною, охоплювала 
практично усі категорії населення, що проживали у Чернігові та Чернігівській окрузі. 
Складність полягала у тому, що більшість населення відносила себе до І та ІІ кате-
горій і зовсім не платила за навчання, або платила мінімальну суму – від 1 до 3 крб. 
На місяць. Такі незначні кошти не могли суттєво покращити матеріальне становище 
шкіл і робили введення плати за навчання економічно недоцільним [8,10].

Встановлення плати за навчання повинне було сприяти покращенню матері-
альної бази шкіл. З огляду на відсутність якісних матеріалів, достатнього опалення та 
зношеності основних фондів навчальних закладів, грунтовний ремонт у приміщен-
нях доводилося робити часто. Тим не менш, коштів постійно не вистачало, а розподіл 
їх вівся з центру, тож далеко не усі потреби враховувалися. Так, на засіданні міжві-
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домчої комісії з розподілу коштів на ремонт шкіл, дитячих садочків та інших установ 
народної освіти, основним завданням якої були розгляд та затвердження кошторисів 
закладів освіти на ремонтно-будівельні роботи на 1930 р.,було ухвалено виділити на 
ремонт шкіл Чернігова 5000 крб. з комунального фонду та 10000 з міського бюджету. 
При цьому, з огляду на потреби та розміри навчальних закладів, кошти були розпо-
ділені таким чином: школа № 1 отримала 2000 крб., школи № 2 та № 8 отримали по 
300 крб., школи № 3, № 10 та № 12 – по 500 крб., школі № 4 надали 3000 крб., школа № 
9 отримала 250 крб., а школа № 11 – тільки 150 крб. Бачимо, що школи № 5, 6 та 7 зо-
всім не отримали матеріальної допомоги з місцевих фондів на ремонт і мали чекати 
дотацій від держави або робити ремонт власними силами [8,10].

Таким чином, проаналізувавши такі аспекти роботи шкіл м. Чернігова у 20-ті 
рр. ХХ століття як мережа, фінансування, учительський склад та місцеві особливості 
здійснення освітньої політика з центру, приходимо до висновку, що шкільна справа 
розвивалося зі значними труднощами. Це і скорочення шкільної мережі на початку 
20-х років, і брак фінансування з боку держави, неможливість через це реалізувати 
плани керівництва Народного комісаріату освіти УСРР.
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ФОРМУВАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ МЕРЕЖІ В АКАДЕМІЧНОМУ 
СЕКТОРІ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ (20-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ)

Формування науково-дослідної мережі в Україні відбувалося поступово. 
Спочатку вона була надто розпорошеною і слабо вираженою за формою. В силу цього 
радянський український уряд, визначаючи свої завдання в галузі наукової роботи за-
значав, що він «ставить своїм завданням планомірну організацію науково-дослідної 
роботи» [3,c.157].

Організація наукових установ в республіці не була пов’язана з руйнуванням 
організаційних принципів, які склалися раніше, особливо успішно використовувалися 
ті форми, що склалися в дорадянський період і фактично були перенесені з минулого.

Першим кроком у науковому будівництві стало збереження установи цен-
тралізованого характеру, де б були представлені всі наукові галузі. Таким вимогам 
відповідала форма академії, організаційне оформлення якої відбулося за часів геть-
манського уряду П. Скоропадського. Важливою умовою розвитку науки в новій ситу-
ації фундатори УАН вважали участь держави в організації науково-дослідної роботи. 
Не керівництво і не управління, а створення умов для наукової діяльності.

Спочатку структура Академії була представлена відділами: історико-
філологічних,соціально-економічних та фізико-математичних наук. У складі цих від-
ділів Академія мала 3 інститути (будівельної механіки, інститут демографії, інститут 
української мови) та 26 кафедр[2,c.7].

Основною одиницею наукової роботи в республіці стали науково-дослідні 
кафедри. Вони створювалися шляхом об’єднання навколо видатного вченого, за-
сновника наукового напряму, спеціалістів, які займалися тільки дослідницькою ді-
яльністю. Спочатку кафедри розміщувалися при вузах та університетах, в таких міс-
тах як: Київ, Харків, Одеса, Катеринослав. Тут у свій час працювали видатні вчені: 
В.А.Стеклов, А.М. Ляпунов, М.В. Остроградський, П.А.Тутковський та ін., що ство-
рили свої наукові школи та набагато років вперед визначили напрями розвитку на-
уки не тільки в Україні, а й у світі.

Крім кафедр та інститутів наукові дослідження проводилися у різних комісі-
ях, секціях, кабінетах, дослідницьких станціях, ботанічних садах, обсерваторіях. Дея-
кі історики, зокрема Г.М.Шевчук, зазначають, що формування кафедр у Києві та Оде-
сі відбулося до 1922 року[5,c.309]. Однак можна сказати, що даний процес мав своє 
продовження і в наступні роки, до тих пір, поки ця форма організації наукової спра-
ви не була витіснена більш досконалішою. Свідоцтвом цього є дані про формування 
науково-дослідницьких кафедр в основних наукових центрах України за 1923,1024 та 
1925 роки [6, c.29,107].

Важливою умовою життєдіяльності Академії наук було створення власної 
мережі науково-дослідних установ. У пояснювальній записці до Декрету РНК УРСР 
про передачу Китаєво-Голосіївської дачі в розпорядження Української Академії наук 
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від 1919 року зазначалося, що « при ВУАН повинна розгорнутися ціла мережа різних 
інститутів, лабораторій, наукових комітетів, постійних комісій». В Уставі Академії та-
кого типу установ було визначено 40[7,c.148]. На це була спрямована реформа науки 
1921 року, в процесі якої передбачалося створення мережі науково-дослідних уста-
нов, у якій Академії наук належало місце головного підприємства.

Будучи вищим науково-дослідним закладом України Академія знаходила-
ся у безпосередньому підпорядкуванні Наркомосвіти України для якої формування 
науково-дослідної мережі стало однією з важливих функцій [4,c.64]. Було поставлено 
завдання створення «такої організації науково-дослідних установ, яка б увібрала в 
себе максимум наукових сил республіки, спланована державою своєчасно вирішувала 
б ті наукові проблеми, які б виникали у процесі соціалістичного будівництва»[8,c.17]. 
В подальшому керівництво науково-дослідними кафедрами було передано до ство-
реного при Наркомосвіті – Управління наукою[8,c.27]. Водночас РНК УРСР прийняв 
кілька постанов про поліпшення матеріально-технічної бази Академії, декретував її 
статус найвищої наукової установи республіки, перейменував у «Всеукраїнську Ака-
демію наук»(ВУАН).

Створення широкої мережі науково-дослідних установ дозволило з часом 
відділити науково-дослідну роботу від педагогічної [1].Так у звіті Наукового Коміте-
ту за 1921-1923 рр. зазначалося, що «створення кафедр немов би над вузами і без пря-
мого їх організаційного зв’язку з ними, зовсім не має на увазі відірвати викладання 
у вищій школі від наукової основи, але, навпаки , виходе з більш високої ніж раніше 
оцінки, того, що слід називати самостійною науковою роботою у повному розумінні 
цього слова»[3,c.301].

У період 20-х – початку 30-х років науково-дослідні кафедри затвердилися, 
як основна форма організації науково-дослідної роботи в Україні. В перспективі, в 
подальшому, на їх базі повинні були сформуватися наукові школи на чолі з провід-
ним вченим, які б мали свої плани наукової роботи, достатню кількість співробітни-
ків, розвинуту аспірантуру та мали б сучасне наукове обладнання [10,c.94].

Мережа науково-дослідних кафедр з часом зросла і у 1925 р. їх нараховувало-
ся – 85( проти 77 у 1923 р.) [11,c.107].
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ПРОБЛЕМА НАСЛЕДОВАНИЯ:  
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ПРОГРАММЫ «КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»

Как известно, на следующий год завершается реализация Плана ме- роприя-
тий ГП «Культурное наследие». И хотя в Паспорте государственной программы как 
цель обозначено «обеспечение сохран- ности и эффективного использования куль-
турного наследия страны», все 16 секций, в меру своих сил, выполнили и выполняют 
лишь первую часть вышеназванной цели. То есть первый этап в большей степени 
характеризуется собиранием и воссозданием историко-культурного на- следия Ка-
захстана. В этом плане сделано немало в области воссоздания памятников истории 
и культуры по научным исследованиям средневе- ковых археологических городищ и 
поселений, собиранию письменных источников о казахстанике, находящихся в архи-
вах и фондах библиотек мира, и выпуску изданий серий мировой исторической, фи-
лософской, культурологической и художественной литературы на казахском языке.

Вместе с тем на данный момент, по мнению члена Общественного Совета 
ГП «Культурное наследие» Ауэзова М.М., наступает не менее важный этап — этап 
наследования, освоения и использования воссоздан- ных ценностей во благо нашей 
государственности и духовного развития казахстанского общества. Более конкрет-
но проблема заключается в том, что уже сейчас возникает необходимость работы 
над концепцией, тех- нологией и методологией самого процесса наследования. Это 
многоуровневая задача, включающая исследовательские, организацион- ные, ме-
тодические, финансовые и т.д. вопросы. Считаем, что большинство изложенных 
выше аспектов на этапе наследования будут носить инно- вационный и творческий 
характер, т.к. данный уровень уже в большей степени будет определяться научно-
поисковым и собирательным на- правлением.

Более того, нам необходимо аргументированно обосновать, нужно ли нам 
и в каком контексте будет максимально полезно наше истори- ко-культурное насле-
дие в грядущем информационном обществе, и как нам не растерять национальные 
ценности в условиях глобализации. От- веты на вызовы эпохи в ракурсе историко-
культурного наследия далеко не легкие, и лежат они не только в научной плоскости, 
но и общенаци- ональной идеологии. По большому счету, нам предстоит, в этом пла-
не, восполнить то, что было не обозначено в общенациональной Страте- гии—2030. 
Как известно, там нет «вечного» приоритета — культуры.

Естественно, выстраивание концептуальных и программных основ процесса 
наследования (причем уже на долгосрочную перспективу) очень сложный вопрос, 
требующий создания специальной рабочей группы. В данной статье мы ограничимся 
своими предложениями по одному из рабочих принципов-механизмов, на наш взгляд, 
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придающих динамику и содержательность будущему процессу наследования.

Прежде всего, сама проблема наследования актуализирует вне- дрение 
программно-целевой системы дальнейшей реализации ГП «Культурное наследие». То 
есть, из всего выявленного на первом этапе пласта историко-культурного наследия 
следует вычленить наиболее зна- чимые ценности и мероприятия по принципу их 
историко-культурной проблемности на сегодняшний день и резонансности в пер-
спективе. И это перекликается с Посланием Главы государства, где сказано: «Необхо-
ди- мо продолжить реализацию программы «Культурное наследие» и через осмысле-
ние прошлого всемерно развивать культуру настоящего време- ни».

Для эффективного достижения целей дальнейшего развития Про- граммы, в 
контексте наследования, необходимо руководствоваться государственной грантовой 
системой финансирования авторских про- ектов. Это даст следующие, на наш взгляд, 
преимущества:

• стимулирует свободу творческой инициативы исполнителей;
• повысит их персональную, коллективную ответственность и отда- чу в 

реализации значимых идей;
• создание при данной схеме конкурентной среды позволит осуще- ствить 

поиск и селективный отбор как заявленных, так и инновационных автор-
ских проектов;

• сконцентрировать средства и усилия на прорывных приоритетах.
О грантовом механизме реализации. Представляется возможным дву- ху-

ровневая процедура представления на грант проектов на этапе дальнейшей реализа-
ции ГП «Культурное наследие». Первое, потенци- альным исполнителям и авторам 
необходимо представить всесторонне обоснованный проект (концепция + ТЭО) для 
заключения на предмет реализации в Экспертную рабочую группу. Второе, после 
положитель- ной оценки последней Исполнитель защищает его перед Обществен-
ным Советом государственной программы на соответствие комплексу крите- риев 
(они предлагаются ниже). Протокольное решение Общественного Совета должно 
быть основой для получения гранта у администратора программы финансирования. 
Это и будет осуществлением обществен- ного контроля за целевым использованием 
средств, а также исключит лоббирование частных и отраслевых интересов.

Таким образом, принцип формирования и расходования бюджета Програм-
мы на этапе наследования «снизу», исходя из обоснованных параметров и ожидаемых 
конкретных результатов и возможностей ис- полнителей, позволит более «точечно-
му» и адекватному выделению государственных средств авторам и исполнителям, а 
не промежуточным институтам, издательствам и т.д.

Чтобы достичь желаемых результатов по наследованию историчес- ких и ду-
ховных ценностей, необходимо уже на старте определить следующую стратегию:

• целесообразно выделить интегрально-базовый приоритет – форми- рова-
ние новой общенациональной системы изучения, освоения и пропаганды 
культурно-исторического наследия. Данная формулировка делает воз-
можным рассмотрение и логическую реализацию в виде под- программ – 
а) ресурсное и институциональное обеспечение, б) собственно практиче-
ская и творческая реализация авторских идей по наследованию, включая 
создание общенационального универсального фонда изданий, ценностей;
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• применить критериально-культурологический подход ко всей системе на-

следования. Т.е., смысловое оценивание не только конкретного содержа-
ния наличного историко-культурного опыта, но и формирование видения 
прогресса по наследованию;

• межотраслевое взаимодействие задействованных в реализации Про- грам-
мы по наследованию институтов, учреждений.

На наш взгляд, из всех вышеназванных подходов сложным является выра-
ботка критериально-культурологического механизма, цель которого – придание со-
циального смысла и исторической перспективы инициативам по наследованию, ра-
ботающих на общенациональную куль- турно-духовную самодостаточность.

Важность определения культурологических критериев оценки на старте реа-
лизации ГП на этапе наследования имеет решающее значение в плане эффективного 
достижения социальных результатов, и в плане селективного, обоснованного выяв-
ления действительно востребованно- го обществом, конечного, интеллектуального, 
продукта наследия.

На мой взгляд, критериально-культурологический подход необхо- димо 
применить на двух уровнях. На уровне обозначения общих критериев оценки и как 
внутренний инструмент целенаправленного выявления интеллектуалоемкости со-
держания мероприятий и идей по наследованию.

Все проекты должны соответствовать следующему комплексу вне- шних и 
внутренних критериев.

1. Ориентация на культурно-исторические притязания и запросы страны.
2. Как интегративный показатель уровня культурного развития ин- диви-

дуума и нации.
3. Толерантность культурно-исторического наследия.
4. Самопрезентативность (самодостаточность) наследия в общеми- ровом 

культурно-историческом пространстве.
5. Идеологичность, воспитание у граждан чувства гордости и патриотизма.
6. Как индикатор стимулирования общенационального диалога.
7. Максимальная доступность к необходимым духовным ресурсам и ценно-

стям, достигнутым в ходе реализации Программы по наследова- нию.
Приступая к характеристике внутренних критериальных механизмов не-

обходимо предварить их общеметодологическими принципами. К общенациональ-
ной и межотраслевой Программе по наследованию целесообразно применить сле-
дующие позиции:

• принцип культурологического универсума (всеобщность и необ- хо-
димость), то есть мероприятия, должны быть социально обоснованы и 
оправданы в контексте общенациональной идеи, отвечать духовным ожи-
даниям казахстанского общества. Одновременно необходимость проек-
тов должна быть обусловлена текущими и долгосрочными про- граммами 
социально-экономического развития республики;

• системно-интегративный принцип, то есть возможность сопряже- ния 
и решения организационных, технологических, культурологических, 
социально-политических и финансовых аспектов Программы в относи- 
тельно едином режиме;
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• принцип сопоставимости методов реализации и результатов раз- личных 

блоков Программы в плане достижения общих целей.
Собственно к внутренним критериальным механизмам и индикаторам, реа-

лизующим разноплановые мероприятия, можно отнести:
• разработку общей системы мониторинга содержательности и каче- ства 

реализуемых мероприятий;
• комплексный подход, позволяющий учесть все блоки Программы, акку-

мулировать общие проблемы и «точечно» направлять интеллекту- альные 
усилия и финансовые средства на решении узловых моментов;

• выработку организационно-методической междисциплинарной схе- мы 
координации и взаимодействия;

• научное прогнозирование приоритетов для принятия оптимально сбалан-
сированных решений;

• разработку культурологической матрицы (шкалы), позволяющей селек-
тивно определять и оценивать количественные и качественные, актуаль-
ные и статичные индикаторы общего процесса наследования и конкрет-
ных результатов;

• наличие экспертно-аналитической структуры, обосновывающей внесение 
необходимых изменений и измеряемых параметров в Про- грамму по на-
следованию и осуществляющей функции научного диагностирования и 
оценки мероприятий;

• моральное и материальное стимулирование исполнителей путем объявле-
ния национального конкурса по номинации – инновационность.

В целом думается, что комплексное и системное применение всех вышеизло-
женных инструментов привнесет культурологический смысл и обеспечит востребо-
ванность бесценного наследия обществом. Критериально-содержательный же модуль 
и межотраслевой формат будущей Программы по наследованию дадут возможность 
обоснованно выстроить общенациональную политику культурно-исторического 
развития страны.
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ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ «РУСКІЙ МІР»

Для сучасного етапу глобалізації характерні дві різновекторні тенденції. З 
однієї сторони, підвищується суперництво між державами, а з іншої – збільшується 
взаємозв’язок та взаємозалежність країн та народів. Одним із проявів другої тенденції 
є поява різних геополітичних, геоекономічних та геокультурних наддержавних 
об’єднань. П. Щедровіцький зазначав, що «парадокс сьогоднішньої ситуації полягає 
в тому, що будь-яка країна, що претендує на роль світової держави, намагається 
не тільки до задоволення інтересів своїх громадян, але і до роботи в інтересах 
громадян інших держав» [6]. Саме користуючись таким принципом виникають нові 
соціокультурні наднаціональні утворення, що ігнорують державні кордони.

Одним із центрів об’єднання в єдине наднаціональне співтовариство у 
Східній Європі на сучасному етапі починає виступати Російська Федерація. Саме 
Росія, висуваючи ідею своєї цивілізаційної своєрідності, несхожості на інші типи 
цивілізацій, намагається стати ядром нового наднаціонального утворення, яке 
отримало назву «Рускій мір». Проте, серед науковців починають виникати дискусії, чи 
має Росія усі необхідні ресурси (політичні, економічні, культурні, демографічні), щоб 
стати центром нового наднаціонального культурно-цивілізаційного співтовариства. 
У контексті цієї дискусії варто розуміти, що «якщо країна не є суб’єктом глобального 
проектування, не реалізує власний цивілізаційний проект, то вона неминуче 
перетворюється в його об’єкт – місце застосування зовнішніх сил та впливів» [6].

У сучасному світі, за словами А. Столярова, є 5 величезних цивілізаційних 
проектів  – Атлантичний, Європейський, Японський, Китайський та Ісламський, 
які конкурують між собою за право визначати нову світобудову. Місце Російської 
Федерації в цьому глобальному просторі ще не визначено. Політика «приєднання» 
до якогось із цих проектів не принесе Росії бажаних результатів. Дослідник зазначає, 
що Росія поки що не має власного проекту існування, проте володіє в даний момент 
всіма можливостями, щоб його висунути [4]. Підтримуючи це твердження, О. Бата-
нова пише, що «Росія не може і не повинна копіювати панідеї інших країн, планувати 
і будувати своє майбутнє по чужих проектах… Росія в змозі виробити і здійснити 
власну доктрину розвитку, що має глобальний характер та враховує загальносвітові 
тенденції та особливості країни» [1, с. 3]. Саме для вирішення цих завдань була роз-
роблена своєрідна концепція власного цивілізаційного розвитку Російської Федера-
ції – «Рускій мір».

Варто відмітити, що на сьогодні немає єдиної системи поглядів на трактуван-
ня концепції «Рускій мір». Це насамперед пов’язано з тим, що представники політич-
них, наукових та релігійних кіл російської Федерації розглядають різні шляхи фор-
мування «Руского міра» та перспективи його розвитку. Звідси випливає необхідність 
окремого аналізу ідей основних ідеологів та дослідників концепції «Руского міра».
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У своїй доктрині П. Щедровіцький розглядає «Рускій мір» як один із елемен-

тів «геокультурного проектування» в умовах глобалізації. За його словами саме поява 
такого недержавного об’єднання має велике значення в умовах світової політики та 
економіки. Ідея «Руского міра» в трактуванні П.  Щедровіцького  – «структура ве-
ликих і малих спільнот, які думають і розмовляють російською мовою» – має чітко 
виражену геоекономічну спрямованість [6]. Як зазначає Градіровський, діаспори ро-
сійськомовних людей, відповідно до цієї концепції, покликані «забезпечити підклю-
чення Росії до технологічного та фінансового резервуару західного соціуму». Результа-
том свідомих зусиль росіян у цьому напрямку має стати зміцнення становища Росії в 
глобальній економіці і, відповідно, у світовій політиці [2].

На противагу геоекономічній концепції П. Щедровіцього С. Градіровський і 
Б. Мєжуєв висувають геокультний проект формування «Руского міра». Автори зазна-
чають, що побудова «Руского Геокультурного міра» більш складніша, але водночас і 
більш перспективніша. Основою цієї концепції є процес узагальнення Росією у сво-
єму геокультурному виборі двох антопотоків – «в Росію та з Росії». Варто розуміти, 
що не повинен бути механічний синтез імміграційних та еміграційних процесів, а 
взаємний культурний обмін. Розкриваючи суть своє концепції, С.  Градіровський і 
Б. Мєжуєв пояснюють, що єдиною формою життя такого соціокультурного утворен-
ня є процес «збирання «російського» в геокультурних межах і поширення в світі росій-
ськокультурної ідентичності» [2].

В. Тішков пропонує свою систему поглядів на проблему формування «Руско-
го міра». Він відштовхується від ідеї про культурну своєрідність російського народу, 
якому вдалося утворити найбільшу державу в сучасному світі. Дослідник зазначає, 
що не всім державам і народам вдається сформувати свій проект цивілізаційного роз-
витку, який можна було б назвати «міром», тобто «трансдержавним і трансконти-
нентальним співтовариством, яке об’єднане своєю причетністю до певної держави і 
своєю лояльністю до його культури». Такими світами володіють, поряд з Росією, тіль-
ки Іспанія, Франція і Китай. Основними об’єднавчими елементами «Руского міра» є 
російська мова і російськомовна культура разом із спільною історичною пам’яттю. 
Третьою головною рисою приналежності до «Руского міра» є лояльність, прихиль-
ність та демонстративне відношення до Росії. Таким чином, на думку В. Тішкова, крім 
власне росіян, «безперечною частиною Російського світу є ті, хто виїхав з країни в 
різні історичні періоди і зберіг знання російської мови, а разом з ними … лояльність і 
прихильність до Росії» [5].

Аналізуючи проблеми формування «Руского міра», О.  Батанова зазначає, 
що «Рускій мір» включає в себе два базових елементи – Росію і російське зарубіж-
жя, та охоплює маже третину мільярда російськомовних людей або ж кожного двад-
цятого жителя Землі. Дослідниця пропонує власне трактування поняття «Рускій 
мір» – «це глобальний культурно-цивілізаційний феномен, що складається з Росії як 
материнської держави і російського зарубіжжя, що об’єднує людей, які незалежно від 
національності відчувають себе росіянами, є носіями російської культури і російської 
мови, духовно пов’язані з Росією і небайдужі до її долі». Звідси випливає, що «Рускій 
мір» – полісемантичний, багатонаціональний та поліконфесійний, де особливу роль 
відіграє власна ідентичність, самовизначення поряд із першочерговими консолідую-
чими факторами – мовою та культурою [1, с. 10–15].
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Отже, проаналізувавши погляди науковців та публіцистів на проблему фор-

мування «Руского міра», можна зробити висновок, що на сучасному етапі немає 
єдиної чітко сформованої системи трактування «Руского міра» як наднаціонального 
співтовариства. Незважаючи на це, концепція «Рускій мір» поступово перетворюєть-
ся на власну доктрину розвитку Росії, що має глобальний характер та враховує не 
тільки особливості країни, але й загальносвітові тенденції.
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Попова О.П.
аспірантка  

Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки 
 НААН України (м.Київ)

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ АКАДЕМІКА В.М.ТРЕГОБЧУКА

Для визначення шляхів подальшого розвитку нашої держави постає необхід-
ність дослідити і оцінити внесок окремих видатних особистостей.

Виходячи з цього визначається актуальність всебічного дослідження, комп-
лексного узагальнення наукової спадщини одного з визначних українських учених в 
галузі аграрної економіки та економіки природокористування доктора економічних 
наук, професора, академіка Національної академії аграрних наук України, заслужено-
го діяча науки і техніки України Валентина Михайловича Трегобчука.

У зв’язку з досягненням Україною державної незалежності та становлення 
ринкової економіки, академік В.М.Трегобчук поглиблював дослідження економіко-
екологічних проблем народногосподарського комплексу, започаткував новий напрям 
в економічній науці, насамперед в агроекономічній – економіко–технологічних дослі-
джень. З його іменем зв’язана наукова розробка багатьох теоретико-методологічних і 
прикладних аспектів взаємодії економіки та екології, людини і навколишнього серед-
овища, зокрема при проведенні сільськогосподарської діяльності.

Він започаткував дослідження теоретичних і прикладних аспектів агроеко-
логічної політики, розробив еколого–економічну концепцію розвитку національного 
АПК в умовах здійснення ринкових реформ.

Розширюючи наукові пошуки в дослідженнях екологічних проблем, Валентин 
Трегобчука не міг залишити поза увагою питання екологічної ситуації міста Києва, в яко-
му проживав. В 1992 році вийшла в світ його наукова праця «Київ: екологія та економіка 
міста», надрукована ТОВ «Знання України»[2]. В брошурі розглядаються особливості су-
часної екологічної ситуації в м. Києві, яка склалась внаслідок темпів його демографічного 
розвитку і безперервного нарощування виробничого потенціалу без урахування еколо-
гічних факторів та вимог, шляхи поліпшення охорони навколишнього середовища на 
промислових підприємствах і транспорті, в будівництві та в невиробничій сфері.

Автор досліджував негативні наслідки погіршення екологічної ситуації вели-
ких міст, зумовлених антропотехногенними навантаженнями, яких зазнає природа 
під впливом господарської діяльності. Він вважав, що концентрація, спеціалізація та 
комбінування промислового виробництва економічно доцільно, проте вони нерідко 
надто загострюють екологічні проблеми. Що стосується екологічної ситуації в столи-
ці України, то вона продовжує погіршуватися, нинішній стан навколишнього серед-
овища завдає великої шкоди здоров’ю киян, насамперед підростаючого покоління.

За роки структурної перебудови нагромадилось багато соціально-економічних 
та екологічних проблем, гострота яких потребувала негайного вирішення. Проблеми 
структурної перебудови національної економіки викликали підвищений інтерес на-
уковців та практиків. В.М.Трегобчук безпосередньо займався вивченням та вирішен-
ням різних аспектів цієї проблеми.
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В.М.Трегобчуком зроблені важливі з наукової і практичної точки зору ви-

сновки, щодо переведення аграрного виробництва і сільських територій на модель 
сталого розвитку. Це призведе до раціоналізації використання земельних і водних 
ресурсів, поліпшення екологічної ситуації в державі, а відновлювальні потенціали 
природного середовища істотно зростуть.

Дослідження даної проблеми висвітлені в науковій праці В.Трегобчука в спі-
вавторстві с В.Прадуном «Аграрна сфера: модель сталого розвитку [1].

Авторами обґрунтовано необхідність і сформульовано основні принципи та 
методологічні підходи концепції сталого розвитку аграрної сфери регіональних АПК 
і сільських територій. Значну увагу приділено питанням удосконалення аграрного 
природокористування, насамперед трансформації структури сільськогосподарських 
угідь, зниження рівнів аграрної освоєності та розораності земель, формування раці-
ональної екологічної мережі.

В.М.Трегобчук був одним із перших учених, які займалися вивченням і уза-
гальненням проблем розвитку ринкових відносин у системі АПК України.

Слід зосередити увагу на тому, що актуальні питання продовольчої безпеки 
знайшли відображення в науковій праці Валентина Трегобчука «Продовольча без-
пека в контексті національної безпеки держави» (1999 р.) [3].

За результатами проведеного аналізу сучасного стану продовольчої пробле-
ми в світі та в Україні, оцінка розвитку вітчизняного агропромислового виробни-
цтва з погляду продовольчої політики держави, а також дослідження зарубіжного до-
свіду ефективного вирішення завдань продовольчої безпеки й актуальних проблем 
формування ефективної і цілеспрямованої національної агропромислової політики 
В.М.Трегобчук зробив найбільш важливі наукові висновки та пропозиції які залиша-
ються актуальними і сьогодні.

Чимало науковців переконливо довели необхідність розробки концептуаль-
ного документа з державного регулювання агропромисловим комплексом країни.

Питання стратегії і тактики державного регулювання аграрного сектора еко-
номіки у зв’язку з необхідністю його адаптації до ринкового середовища і регіоналі-
зації економіки та розвитку міжгалузевих зв’язків було предметом наукових пошуків 
В.М.Трегобчука.

Наукові здобутки вченого мають велике наукове і практичне значення. У своїх 
дослідженнях Валентин Трегобчук основну увагу приділяв питанням регулювання агро-
промислового виробництва на загальнодержавному рівні, підтримці аграрного сектору у 
окремих регіонах, займався вивченням таких проблем, як вибір оптимальної структури 
агропромислового виробництва області як з точки зору виробництва окремих видів про-
дукції, так і співвідношення між різними організаційно-правовими формами господарю-
вання, враховуючи особливості регіону; удосконалення міжрегіональних зв’язків АПК 
області; обґрунтування основних напрямів державної підтримки аграрного сектору ре-
гіону, серед яких слід окремо виділити бюджетне фінансування, регулювання аграрного 
продовольчого ринку, підтримка виробничої та соціальної інфраструктури.

Підводячи підсумки, слід зазначити, що останні десять років свого життя 
В.М.Трегобчук досліджував питання розроблення еколого-економічних основ раці-
онального природокористування, формування наукових засад сталого розвитку, зо-
крема національного АПК, забезпечення ресурсо – екологічної безпеки України.
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ПОД- СЕКЦИЯ 1. История.
Муляр В. І.

доктор філософських наук, професор, 
завідувач кафедри гуманітарних і соціальних наук 

Житомирського державного технологічного університету

УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ  
У ПОЛІТИЧНИХ ПОГЛЯДАХ СТАНІСЛАВА ДНІСТРЯНСЬКОГО

Як відомо, в кінці ХІХ- на початку ХХ століття політична думка України 
набула якісно нового рівня. Після тривалого і наполегливого пошуку українством 
власного національно-політичного, духово-світоглядного, культурного шляху, який 
тривав майже все ХІХ століття, почала народжуватися вітчизняна політична школа, 
представлена у своїх трьох основних напрямках: народницькому, консервативному 
та національно-державницькому. У розвитку останнього з названих помітне місце 
займав Станіслав Дністрянський (1870-1935 рр.)

Він народився в Тернополі, там закінчив гімназію, а потім юридичний фа-
культет Віденського університету. В 1894-1898 рр. С.Дністрянський навчався в Бер-
лінському і Лейпцігському університетах, після чого займав посади приват-доцента, 
надзвичайного професора цивільного права, звичайного професора Львівського уні-
верситету. Поряд з інтенсивною науковою роботою займався також і активною по-
літикою. В 1907-1918 роках С.Дністрянський був членом австрійського парламенту. 
1918  року він виступив автором проекту конституції Західноукраїнської Народної 
Республіки. З 1919 року – в еміграції. Один із засновників Українського вільного уні-
верситету, його декан, а потім ректор. Серед його помітних робіт – “Загальна наука 
права і політики”, “Погляд на теорії права та держави”, “Звичаєве право та соціальні 
зв‘язки”, “Нова держава”, “Самовизначення народів” та ін.

Політологічна теорія української державності С.Дністрянського ґрунтується 
на його концепції суспільних зв‘язків. Він розглядає два типи таких зв‘язків: 1) орга-
нічні зв‘язки – родина, рід, плем‘я, держава, народ; 2) організаційні зв‘язки – церква, 
класи, партії, товариства. Кожен з цих зв‘язків характеризується власною організа-
цією і переслідує свої цілі. Що стосується політики в цілому і держави, зокрема, то 
вони є вторинними стосовно таких суспільних зв‘язків і формуються на основі вже 
усталених правових, в цілому базованих на культурних началах, норм суспільного 
життя. На думку вченого, коли такі культурні засади народу стають міцними, то по-
чинають виступати «справжньою внутрішньою підоймою цілого суспільного життя. 
Коли ж та культура закріпилася ще давними родовими зв’язками , спільними історич-
ними традиціями та спорідненими звичаями – тоді вона почала могутньо вплива-
ти на суспільність, хоча наслідком заборчости сусідніх держав пірвалися державні 
зв’язки, та поодинокі держави попали під межі других держав. Коротко кажучи, де 
наслідком згаданих моментів настала тривка культурна сполука суспільних мас, там 
вона й залишилася та кріпшала щораз більше без огляду на те, чи дотична суспіль-
ність істнувала в межах однієї держави, чи кількох, та чи в одній державі був лиш 
один такий культурний зв’язок, чи було їх більше. Отся культурна сполука стала боє-
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вою сполукою в тім моменті, коли держави почали своїм імперіялізмом завойовувати 
щораз нові території з ріжними племінними та родовими елементами, з ріжною куль-
турою, з ріжною історичною традицією, иншими звичаями та обичаями і т. д. Коли ті 
завойовані частини мали свою окрему культуру, то не переставали зберігати її і після 
завойовання, ведучи внутрішню боротьбу проти територіальної влади держави» [1, 
с. 690-691]. Таким чином, якщо держава є адекватним продовженням суті суспільних 
зв‘язків певного народу, то вона тільки підтримає і посилить їх розвиток, а якщо ні, 
то вона фактично може природні суспільні зв‘язки загальмувати, навіть зруйнувати.

Друга важлива теза концепції С.Дністрянського полягає в доведенні того, що 
в основі суспільних зв‘язків того чи іншого народу лежить справедливість, яка вира-
жає традиції та історію народу. Це означає, що кожен народ, маючи власну унікальну 
історію і пов‘язані з нею традиції, формулює своє розуміння справедливості. Саме 
цим і відрізняються країни одна від одної. За С.Дністрянським, систему суспільних 
зв‘язків та справедливості складають п‘ять основних положень. По-перше, право іс-
нує не тільки в державі, а пронизує собою всі щаблі суспільного життя. Держава є 
лише соціальним зв‘язком найвищого рівня і має акумулювати в собі справедливість. 
По-друге, всі правові норми мають морально-етичний зміст, хоча не всі норми мора-
лі вимагають правового оформлення. По-третє, все, що історично склалося в змісті 
суспільних зв‘язків, має бути реальною основою права і держави. По-четверте, най-
вищим мірилом справедливості у цій державі є суспільні зв‘язки і природна справед-
ливість, а відтак суспільні зв‘язки є найвищою опорою авторитету держави. По-п‘яте, 
держава, яка обмежує дію суспільних зв‘язків, фактично порушує закони соціальної 
справедливості, насаджує безправ‘я.

Разом з тим, суспільні зв‘язки можуть бути несвідомими і свідомими. Лише в 
другому випадку можлива національна держава. В основі консолідації нації, на думку 
С.Дністрянського, лежить національна психологія, самосвідомість, яка нівелює всі 
станові, релігійні та інші відмінності, робить всіх громадян країни “рівними” і сприяє 
формуванню національної ідеї.

С.Дністрянський вважав, що національна ідея – це психологічний чинник, 
який об‘єднує всіх членів окремого народу на основі усвідомлення ними спіль-
ної культури, традицій, звичаїв, мови і проявляється через прагнення народу до 
самовизначення. Цей «психічний чинник ... в’яже народ нерозривно з собою, без 
огляду на державні межі, а саме на матірну мову» [1, с. 691]. Національна ідея, за 
С.Дністрянським, – визначальний фактор у боротьбі за визволення народу з-під вла-
ди державного імперіалізму на основі свого права на самовизначення на своїй на-
ціональній території. Натомість, наприклад, націоналізм – це змагання до влади не 
лише в природних межах свого народу, а й над іншими народами, виключаючи цих 
від права на вільний політичний розвиток.

Показовими є думки С.Дністрянського стосовно генезису такого явища як 
національна ідея. На його переконання, вона стає актуальною не тоді, коли той чи 
інший народ починає будувати власну державу. Національна ідея керує діями народу 
набагато раніше, а саме тоді, коли питання державності стає потребою даного народу. 
Розглядаючи різні шляхи набуття народами власної державності, С.Дністрянський, 
зокрема, наголошує: «З другого боку змагали розпорошені по ріжних державах на-
родні елєменти до державного зєдинення, ставлячи своїм ідеалом народні держави, 
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себ-то такі, які лучилиб цілі народи в осібні самотній держави. Ось се стало основою 
національної ідеї ХІХ ст.» [1, с. 691].

Порівнюючи державу і націю, С.Дністрянський звертає увагу на те, що їх 
об‘єднує територія. Разом з тим, на його думку, держава має політичне походження, 
а нація – природно-етнічне. Основою держави є територія, люди, що проживають на 
ній, а також організація суспільного ладу з її характерними ознаками – автономією, 
авторитетом, автаркією. Націю ж характеризують такі елементи, як мова, люди, тери-
торія і народна культура, що складає головну суспільну основу нації, незалежно від 
наявності чи відсутності своєї державної організації.

Українське питання С.Дністрянський органічно вписував у свою загальну 
концепцію суспільних зв’язків, нації і держави. Розуміючи останню як результат по-
слідовного розвитку суспільних зв’язків до своїх найвищих форм, він обґрунтову-
вав органічний взаємозв’язок української держави з формуванням української нації. 
Лише народження української нації через дію трьох основних її чинників («натури», 
«культури» та «теріторії») та повноцінне її функціонування здатні актуалізувати 
українську державність як політичну форму, де певною мірою реалізуються і орга-
нічні, і організаційні суспільні зв’язки українського народу.
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У статті подано аналіз латентних організацій як соціального феномену, роз-
крито основні конкретно-історичні варіанти таємних товариств у минулому та 
сьогоденні.
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В умовах соціальної нестабільності та інформаційного хаосу, притаманні 
нашому суспільству в останні роки, все більшого значення набуває вивчення тих 
чинників соціального буття, які в якості «ірраціональних» і «несуттєвих» до цього 
часу наукою не розглядалися.

У передмові до «Феноменології духу» Г. В. Ф. Гегель зазначив, що навіть «Ві-
доме взагалі – від того, що воно відоме, ще не пізнане. Звичайний самообман та об-
ман інших – припускає при пізнанні чогось відомого задовольнятися цим; при всіх 
просторікуваннях таке знання, не знаючи, що з ним робиться, не рухається з місця» 
[1, c.16]. Очевидно, що ми потрапляємо в складнішу ситуацію, коли маємо справу з 
категорією і соціально-філософським феноменом «латентного товариства», що грає 
невідому роль в житті людського суспільства.

Логічно допустити, наприклад, що в житті сучасної України роль латентних 
людських спільнот зростає. Це стосується не тільки кримінальних організацій, а й 
різного роду лобістів на різних рівнях державної влади та місцевого управління, не-
явних громадських структур, що впливають на хід соціальних процесів.

У вітчизняній і зарубіжній літературі велика увага надається розгляду таєм-
них товариств, але в основному ці роботи носять описовий характер. З досліджень, 
присвячених аналізу розвитку суспільства, слід виділяти роботи ряду вітчизняних 
і зарубіжних дослідників, зокрема М. Вебера, К. Поппера, Ф. Фукуями, К. Ясперса. 
Соціальні групи досить детально розглянуті у вітчизняній соціології та соціальної 
психології: А.І. Донцовим, А. В. Петровським, Б.Ф. Поршневим, С.С. Фроловим, Т. 
Шибутаним.

Тематика латентних товариств широко представлена   у вітчизняній і зарубіж-
ній літературі наступними авторами: А. Дарол, Д. Д. Фрезер, Г. Шустер, С. Ютен, М. 
П.Холл.

Латентні товариства (у різних формах) існували завжди (від спілок, що про-
йшли ініціації, до сучасних езотеричних товариств). Наявність подібних організа-
цій – одна з необхідних умов існування людського суспільства.

Латентні товариства типові не тільки для суспільства перехідного періоду, 
так навіть у суспільствах, що відрізняються стабільністю, завжди існували таємні 
суспільства (приклад тому – Елевсінські містерії Стародавньої Греції). Ймовірно, лю-
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дина ніколи не може задовольнитися одним лише «офіційним» життям. Таємниця 
взагалі – одна з необхідних умов людського існування, так само як і пов’язана з таєм-
ними товариствами – гра, свято. Виходячи з цього, латентні суспільства представлені 
як соціальний феномен.

До цих пір соціальна філософія наслідує відомий принцип: «істинним є те, що 
«цілком очевидне в ясному світлі розуму» [2, c.76]. Переваги цього підходу в рамках при-
родничих наук – безсумнівні. Але варто звернути увагу також і на «ірраціональну тінь» 
людської історії. Мова йде не про відмову від принципів наукової об’єктивності, а про 
перенесення їх на іншу сферу. Такий підхід видається особливо актуальним в наші дні.

Загальновідомо, що різні таємні товариства зіграли ключову роль на най-
більш важливих етапах історії людства, чи то Велика французька революція, чи війна 
за незалежність в Америці. Складені про ці братства міфи і легенди прикрашають 
реальність, тим не менше, ніхто не ставить під питання їх вплив на хід світової істо-
рії. Характерна риса всіх цих товариств – таємничість і секретність. Вчення багатьох 
з них – суміш політики, економіки, езотеризму і метафізики.

З давніх часів правителі – царі і фараони – огортали своє існування леген-
дами. Різні археологічні знахідки показують, що, відповідно до переказів практично 
всіх народів Землі, їх царі були нащадками богів.

У Стародавній Греції нібито Олімпії, матері Олександра Македонського, на-
снився сон, в якому нею опановував змій. Оракул Додона в Епірі розкрив їй таємний 
зміст цього сну: “Народжений тобою син буде нащадком Зевса і простого смертного. 
Це значить, що в лоні твоєму кров божественна змішалася з кров’ю людською”.

У Середньовіччі папи римські, халіфи в світі ісламу, іменували себе “намісника-
ми Бога на Землі”, правили своїми народами і вирішували долю підвладних їм людей.

Навіть монархи недавнього минулого переконували всіх, що влада дана їм 
з неба, а простий народ сприймав своїх королів як богів або напівбогів, одягнених в 
золото і пишний одяг.

Після Великої Французької Революції влада почала пропагувати абстрактні 
ідеї, а уряд приховав за завісою таємниці своє походження. У незначній мірі свою 
діяльність створили могутні й численні «таємні служби». З одного боку вершителі 
долі народу намагалися походити на простих людей, які не відділялися від своїх під-
леглих, з іншого – вони постійно тримали дистанцію. Одним із засобів в даному ви-
падку і є таємниця.

Починаючи з середини дев’ятнадцятого і першої половини двадцятого сто-
літь, цілі країни не могли вже більше з точністю стверджувати, хто ними править, хто 
вирішує їх долю, і кому вони належать.

Сучасні ж демократичні суспільства дають можливість самих різних тлумачень 
влади та її прихованої сутності. Сьогоднішню владу огортає такий покрив таємниці, 
що практично неможливо точно встановити, «хто є хто» і «хто приймає рішення».

Тому орієнтація на дослідження того соціального фактору, який, з одного 
боку, включає індивіда в суспільство, забезпечуючи, так би мовити, його соціальну 
реальність, а з іншого, – є структурою цього суспільства – системою соціальних груп, 
в даному випадку – є латентним суспільством.

Латентні товариства виступають в певний момент в якості універсальної ор-
ганізації соціально і духовно активних сил, які позбавлені можливості діяти в рамках 
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існуючих політичних інститутів та культурної традиції. Перехідна епоха, коли за-
кріплення буржуазних соціально-економічних відносин відповідними політичними 
інститутами тільки відбувалося, перетворює цю форму громадської самодіяльності в 
істотний фактор політики.

Суспільство в цей час в силу своєї відкритості та залучення в європейські ві-
йни та соціально-культурні процеси не може уникнути впливу латентних товариств, 
не прямого, але опосередкованого, при якому дана модель суспільних зв’язків в іншій 
суспільно-політичної ситуації приймалася як шаблон, культурний зразок. У той же час 
особливості «сприймаючого» середовища обумовлювали разючі відмінності зовніш-
нього вигляду, соціального складу та характеру діяльності «таємних товариств».

Латентні організації як феномен, що різко порушує традиції станової та гру-
пової поведінки, що пропонує замість традиційних цінностей часто протилежні за 
знаком офіційним – тіньову сторону життя. Він розквітає і робиться масовим завдя-
ки утвердженню власних інтересів протесту проти політичної реальності. Чисто еко-
номічна мета діяльності. Таємниця тут-таємниця бізнесу.
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РОЛЬ ПОЛІТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ  
У КОНСОЛІДАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Summary.
Ehnich Angelica. 

The role of political values   in the consolidation of the Ukrainian society.

The article discusses the relationship and interdependence of political processes in 
society, its stability and efficiency of the moral and value bases of socio-political and economic 
relations. It is proved that the uniqueness of the social transformations associated with the 
transition of the Ukrainian society from authoritarian to democratic reforms, is evident 
not only in the changing socio-economic and political foundations, and the corresponding 
transformation of the system of basic, universal values.

It is concluded that the incomplete transformation of the system of values   of the whole 
society is one of the reasons for the uncertainty of institutional and political changes in society, 
causing serious complications to the modernization of the Ukrainian society. And this, in turn, 
has the opposite effect on the processes of transformation of moral and value sphere, so the need 
for interaction and hierarchy of radical changes in the political system in the socio-economic 
values   of the society, which is impossible without first of all global changes and transformations 
in the system education and Science.

Keywords: values  , morality, socialization, education, politics, stability and 
efficiency.

Анотація.
Єхнич Анжеліка Вікторівна.

 Роль політичних цінностей у консолідації українського суспільства.

У статті розглядається взаємозв’язок та взаємообґрунтованість політич-
них процесів у суспільстві, його стабільності й ефективності функціонування та мо-
ральної основи соціально-політичних і економічних відносин. Обґрунтовується, що 
унікальність соціальних трансформацій, які пов’язані з переходом українського сус-
пільства від авторитаризму до демократичних перетворень, визначається не тіль-
ки в зміні соціально-економічних і політичних основ, але й у відповідній трансформа-
ції системи базових, загальнолюдських цінностей.

Обґрунтовується висновок, що незавершеність трансформації системи цін-
ностей усього суспільства є однією з причин невизначеності інституціональних і по-
літичних перетворень у суспільстві, причиною серйозних ускладнень на шляху модер-
нізації українського суспільства. А це, у свою чергу, має зворотний вплив на процеси 
перетворень у моральній сфері, тому необхідні взаємодія і взаємообґрунтованість 
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відповідних радикальних змін у політичній системі, у сфері соціально-економічних 
цінностей суспільства, які неможливі без, насамперед, глобальних змін і перетворень 
у системі освіти і науки.

Ключові слова: цінності, мораль, соціалізація, освіта, політика, стабільність, 
ефективність.

Аннотация.
Ехнич Анжелика Викторовна.

 Роль политических ценностей в консолидации украинского общества.

В статье рассматривается взаимосвязь и взаимообусловленность полити-
ческих процессов в обществе, его стабильности и эффективности функционирова-
ния и морально-ценностной основы социально-политических и экономических отно-
шений. Обосновывается, что уникальность социальних трансформаций, связанных 
с переходом украинского общества от авторитаризма к демократическим преобра-
зованиям, проявляется не только в смене социально-экономических и политических 
основ, а и у соответствующей трансформации системы базовых, общечеловеческих 
ценностей.

Делается вывод, что незавершенность трансформации системы ценностей 
всего общества является одной из причин неопределенности институциональных 
и политических преобразований в обществе, причиной серьезных осложнений 
на пути модернизации украинского общества. А это, в свою очередь, оказывает 
обратный вплыв на процессы преобразования морально-ценностной сферы, поэтому 
необходимы взаимодействие и соподчиненность радикальных изменений в полити-
ческой системе, в сфере социально-экономических ценностей общества, которые 
невозможны без, прежде всего, глобальних изменений и преобразований в системе 
образования и науки.

Ключевые слова: ценности, мораль, социализация, образование, политика, 
стабильность, эффективность.

Політичний аналіз процесів, пов’язаних з демократизацією українського сус-
пільства, виявляє низку проблем ціннісного характеру, осмислення яких обумовлює 
своєчасність аксіологічного дискурсу в научному середовищі. Унікальність соціаль-
них трансформацій, що пов’язані з переходом українського суспільства до демокра-
тії, виявляється не тільки у зміні суспільно-економічних і політичних основ, але й у 
повільній трансформації системи цінностей.

Виходячи з актуальності зазначеної проблеми, метою статті є визначення 
сутності, місця і ролі ціннісної складової у процесі політичних перетворень.

Методологічна основа дослідження визначається підходом, який спирається 
на принципи об’єктивності та цілісності, а також комплекс загально-філософських, 
загальнонаукових та спеціальних методів дослідження, що дозволило забезпечи-
ти обґрунтованість і достовірність наукових результатів, а саме використовувалися 
діалектичний, системний аксіологічний, структурно-функціональний методи, які до-
зволили проаналізувати складний комплекс політичних, моральних і технологічних 
відносин, що виникають внаслідок політичної діяльності.
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Спроби осмислення реального і уявного буття в ціннісному вимірі за-

вжди привертали увагу мислителів різних епох. Так, ще давньогрецькі філософи 
Сократ, Платон, Аристотель апелювали до спроб пояснити місце і роль таких уні-
версально значущих феноменів, як свобода, справедливість, істина, моральність 
тощо. Кожна епоха має своє уявлення про основні цінності, і вони далеко не за-
вжди є тотожними.

Так, ціннісне судження, за І. Кантом, завжди є оцінкою сущого з позицій іде-
алу. Згідно з Гегелем, ціннісна система виступає формотворчою субстанцією для дер-
жави як дійсності моральнісної ідеї.

Видатний французький мислитель Алексис де Токвіль зробив детальний 
аналіз загального розвитку суспільства свого часу. Демократія, за Токвілем, характе-
ризується зміною цінностей у пантеоні суспільно-політичних поглядів.

М. Вебер у відомій роботі «Протестантська етика і дух капіталізму» [2], дає 
фундаментальну характеристику системи цінностей європейської людини, почина-
ючи з періоду становлення капіталізму і до початку ХХ століття. На цій основі він 
проаналізував ціннісно-нормативний зміст і смисл таких феноменів, як релігія, гос-
подарство, політика, мораль, а також характер їх взаємодій.

Характерним політичним трендом кінця ХХ – початку ХХІ століття стає зна-
чне поширення ідейних цінностей ліберальної демократії та розбудова на цій основі 
демократичних держав. Ця «третя хвиля» (за Е.  Тофлером та С.  Хантінгтоном) де-
мократизації нині охопила всі континенти світу і передусім Євразію, зокрема ареал 
пострадянських країн.

Проблемі цінностей присвячено багато наукових праць як вітчизняних, так і 
зарубіжних. В огляді соціально-наукової літератури, проведеному Р. Лаутманом, по-
дано близько чотирьох тисяч найменувань, в яких автори торкаються поняття цін-
ності [3, с. 122].

Поняття «політичні цінності» з другої половини ХХ ст. й особливо останнім 
часом набуває значного поширення. У цьому контексті перш за все необхідно згадати 
загальновідоме визначення політичної культури, яке належить американським по-
літологам Г. Алмонду і С. Вербі [1], згідно з яким політична культура пов‘язується з 
усвідомленням певних орієнтацій, системи цінностей, а також використанням сим-
волів і вірувань, направлених на політичну дію. Інший відомий дослідник Л.  Пай 
вважає політичну культуру психологічним виміром політики, який виражається в 
узагальненій формі.

Щодо українських фахівців, то перш за все варто зазначити наукові дороб-
ки О.  Донченко і Ю.  Романенка, І.  Кресіної, І.  Поліщука, М.  Рябчука, В.  Храмової, 
Б. Цимбалістого, В. Янова та ін. В них аналізуються традиційні основи національного 
політичного менталітету українців, досліджуються основні архетипи національної 
свідомості, їх вплив на формування сучасної політичної культури українського на-
роду, його ціннісну свідомість.

Політичні цінності, будучи за своєю природою результатом особистого осво-
єння світу політичного, в той же час зазнають специфічний вплив суспільних вимог. 
Це проходить насамперед на основі сприйняття людиною норм політичної системи, 
які несуть у собі не тільки сучасні вимоги, а й викликають досвід минулого, що пред-
ставлений у звичаях, традиціях, ритуалах та інших стереотипах діяльності.
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У самому загальному розумінні механізм традиції, забезпечуючи спадко-

ємність між минулим і майбутнім, об‘єднує суспільство в цілісний організм. Саме 
традиції надають певної стійкості політико-культурним формам діяльності людей, 
дають їм можливість впливати на політичний процес, протистояти негативним тен-
денціям сучасного життя.

Історія демонструє, що і сьогодні не знімається з порядку денного проблема 
політичного вбивства, тероризму, міжнародних війн у сучасних країнах, особливо у 
молодих демократіях, бо на сучасному етапі розвитку людства, розуміння демократії 
втрачає морально-етичний гуманістичний зміст і стосується більшою мірою принци-
пів організації та взаємовідносин державно-владних органів, механізмів здійснення 
влади.

Важливим фактором, що несе загрозу свободі і моральним цінностям, може 
бути «тиранія більшості» або «тиранія суспільної думки». Цю нову небезпеку у демо-
кратичних суспільствах передбачав ще А. Токвіль, зазначаючи, що «деспотизм біль-
шості».

Однак найбільшу небезпеку становить «тиранія більшості» у духовній сфері, 
оскільки розпоряджається як матеріальною, так і моральною силою. Питання не в 
тім, чи зберігаються в епоху демократії інтелектуальні авторитети, а в тому, де вони 
втримують свої позиції та яка їхня вага.

Наступною загрозою моральним ціннорстям є есканізм, або «втеча від сво-
боди». Проблему есканізму у демократичному суспільстві найбільш широко проана-
лізував Е. Фромм через 100 років після А. де Токвіля. Вивчаючи зовнішні і частково 
внутрішні фактори механізму «втечі від свободи», А.  Токвіль акцентував увагу, як 
юрист, на перших, Е. Фромм, як психолог, заглиблювався у розгляд внутрішніх, так 
як «свобода від» ще не забезпечує перехід у «свободу до».

Ще одна серйозна загроза суспільним моральним цінностям – це проблема 
насильства, яку не обходив увагою у своїх працях жоден відомий мислитель минуло-
го. З найдавніших часів у філософії, історії, педагогіці, пізніше в політичній науці й 
соціології сформувалися дві позиції у визначенні природи насильства. Перші вважа-
ли насильство природженою властивістю людини, другі – результатом соціального 
й культурного середовища, в якому живе людина. Створення умов у суспільстві для 
його духовного розвитку, для виховання людини – порятунок від насильства.

Потрібно також мати на увазі, що насильство не можна зводити до супереч-
ності. Суперечність завжди передбачає наявність альтернативи власного вирішення, 
насильство ж обмежує цю альтернативу рамками конфлікту.

Однією з форм сучасного політичного насилля є тероризм. Першою рисою, 
яка відрізняє тероризм від інших форм політичного насилля, є використання заляку-
вання як засобу досягнення своєї мети.

Проте сучасна епоха, епоха постмодерну, позначається виходом за межі 
однієї держави не лише традиційних форм політичного насилля (так званий про-
цес транснаціоналізації насилля, що проявляється у таких домінуючих на сьогодні 
його видах, як, насамперед, міжнародний тероризм та етнічні війни), але й такого 
його специфічного виду як насилля символічного. З тієї точки зору, процес гомоге-
нізації культури, поширення у світі демократичних цінностей та ідеалів  – це ніщо 
інше, як процес символічного насилля, коли фактично цінності західної ліберально-
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демократичної ідеології (цінності та ідеали лише одного сектору світового співтова-
риства) нав’язуються решті світу як такі, що мають загальнолюдській характер [4]. 
Таким чином, сама культурна гомогенізація світу виявляється певною специфічною 
формою символічного насилля. Зараз є багато нових видів сучасних війн, так звані ві-
йни гуманітарних технологій. На перший план висунулася боротьба за розуми людей, 
за створення «правильної» громадської думки, за контролювання інформаційних по-
токів. Така боротьба набуває форм інформаційної, психологічної та консцієнтальної 
війни[Див. детал. : 5].

Також однією з рушійних сил є інформаційна війна. Тут доречно дослідити і 
психологічну війну, адже це спеціально організований та професійно здійснюваний 
вплив на свідомість, почуття та волю супротивника для досягнення політичних 
цілей. Згідно з більш широким визначенням, психологічна війна  – це сукупність 
різних форм, методів та засобів впливу на людей з метою зміни у бажаному напрямі 
їхніх психологічних характеристик (поглядів, думок, ціннісних орієнтацій, настроїв, 
мотивів, установок, стереотипів поведінки), а також групових норм, масових настроїв, 
суспільної свідомості у цілому.

У даному контексті варто торкнутися і поняття «політична етика», яка у де-
мократичному суспільстві є одним із важливих вимірів політичного життя, вона слу-
жить невід’ємним компонентом стабільності політичної системи,

Історичний досвід яскраво засвідчує той незаперечний факт, що рушійною 
(макіавелістський вираз) і перетворюючою (марксистський зміст) силою суспільного 
розвитку є інтерес. Саме він є першопричиною, одним з найголовніших важелів полі-
тичної діяльності, що криються за безпосередніми спонуканнями націй, народів, соці-
альних груп, особистостей, створених ними організацій, які беруть участь у політиці.

Множинність суб’єктів політики визначає і різноманітність політичних 
інтересів, а саме: загальнонародні, регіональні, відомчі, колективні, національні, 
соціально-групові, особисті. Усвідомлення суб’єктами політики цих політичних ін-
тересів і реалізація їх у політичній діяльності, створення механізму такого втілення 
забезпечують політичну стабільність у суспільстві, а отже, і нормальний природний 
еволюційний розвиток політики, втілення в ній не тільки політичних потреб, а і мо-
ральних устоїв.

Політичні потреби виявляються і реалізуються в процесі діяльнісного й ак-
тивного освоєння політики. Такий процес створює умови для політичної соціалізації, 
тобто входження особистості у світ політики. Це означає набуття навичок політич-
ної участі, формування політичних уявлень, орієнтації та установок, привертання до 
політичної культури. Діяльнісне задоволення політичних потреб веде до творення 
самого суб’єкта політики. Незадоволення політичних потреб може призвести або до 
зміни усталеної життєдіяльності політичного організму, або до його загибелі.

Суспільна взаємодія набуває політичного характеру, коли якась соціальна 
група прагне задовольнити свої обмежені, часткові щодо решти інтереси шляхом 
підпорядкування їй інтересів інших груп, коли частковий інтерес подається як за-
гальний, такий, що є об’єктивним для всіх.

Розвиток політичного життя суспільства веде до розуміння і визнання того, 
що репрезентувати загальне, бути носіями суспільної сутності мають усі люди, а не 
якась окрема частина суспільства, верства, що повна репрезентація всезагального 
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може здійснюватися тільки цілим загалом. Політична діяльність у сучасному світі має 
спиратися на визнання того, що будь-яка суспільна проблема може бути розв’язана 
тільки на ґрунті загальної згоди, а не домінування якоїсь однієї позиції.

Ознаками сучасної цивілізованої політики є також готовність її учасників 
до компромісу, врахування інтересів меншості, гарантування її прав, розв’язання 
протиріч шляхом узгодження позицій, а не відкидання іншої думки, суперництво у 
формі діалогу.

Відтак, суспільно-політичний розвиток людської цивілізації знає безліч 
прикладів маніпулятивного використання цінностей, оскільки найрізноманітніший 
зміст вкладався у такі категорії, як свобода, рівність, демократія тощо. Не є винятком 
й наша сьогоднішня дійсність: потрібен особливий талант у розпізнаванні реальних 
цілей за вербально заявленими цінностями, які переслідують різні політичні угрупо-
вання за допомогою апеляцій до цінностей.

Сьогодні існує гостра потреба у розширенні досліджень ролі політично-
го ідеалу в житті українського суспільства, висвітленні комплексного історико-
політологічного та соціально-філософського аналізу проблем української держав-
ності, в удосконаленні їхньої структури. У суспільстві й у суспільній свідомості 
проходять процеси, котрим необхідно дати реальну оцінку з наукової точки зору, 
розкрити механізм цих процесів, що, можливо, вкаже суспільству вихід із духовної 
кризи, в якій воно сьогодні знаходиться.

Таким чином, проблема зміни політичних цінностей у сучасній Україні – це 
частина проблеми соціокультурних і економічних трансформацій, оскільки ціннос-
ті вплетені у соціально-політичну, економічну і культурну тканину суспільства і, 
більше того, можуть розглядатися як системоутворюючі. Трансформаційний процес 
охоплює всі основні структури та процеси системи і тому не зводиться до реформ 
«зверху», а його хід і результат вирішальною мірою залежатиме від дій масових со-
ціальних груп, від того, яка система цінностей стане домінуючою в їхній свідомос-
ті. Незавершеність трансформації системи цінностей всього суспільства є однією з 
причин невизначеності інституціональних і політичних перетворень у суспільстві, 
причиною болісних ускладнень на шляху модернізації українського суспільства. А це 
в свою чергу, здійснює зворотний вплив на процеси перетворення ціннісної сфери 
українців, тому необхідна взаємодія і взаємовплив змін у політичній системі, у сфе-
рі соціально-економічних цінностей суспільства, що потребує, насамперед, серйозні 
.зміни у системі освіти та науки.
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Анотація
У статті аналізується державна політика захисту населення від негатив-

ного інформаційного впливу та будується алгоритм, який дозволяє більш ефективно 
ідентифікувати діючі інформаційні кампанії.

Summary
This article analyzes state policy of population protection from the negative informa-

tion impact. An algorithm that helps to identify public awareness campaign is also suggested.

Суспiльствo упрoдoвж свoєї iстoрiї винaйшлo лише три oснoвних спoсoби 
впливу, a сaме: примус, мaнiпуляцiю тa спiврoбiтництвo. Зi ствoренням OOН тa згoди 
держaв дoтримувaтися iмперaтивних нoрм права (jus cogens) вплив нa пoтенцiйних 
союзників чи противників шляхом проведення військових дiй став немoжливий. 
Найкращим варіантом у такій ситуації є зaлучення нa свoю стoрoну їх нaселення тa 
встaнoвлення тiснiших кoнтaктiв з пoлiтичними влaдaми, пoступoвo перетвoрюючи 
їх нa вiрних сoюзникiв. Дo тoгo ж врaхoвуючи iснувaння у бiльшoстi держaв 
пoлiтичнoгo режиму демoкрaтiї в яких нaрoд є єдинo легiтимним джерелoм влaди 
зaлучення нa свoю стoрoну нaселення є вiрним стрaтегiчним хoдoм.

Iснує тaкoж мoжливiсть впливу через виклик хaoсу усерединi пoтрiбнoгo 
суб’єктa, пoслaблення йoгo, приведення дo влaди нoвої лoяльної елiти тa перетворення 
тaким чинoм держави на свoго сaтелiта.

У всiх суспiльствaх, нaвiть у нaйдемoкрaтичнiших, не вiдмoвляються вiд 
впливів на суспільну свідомість населення. Мaнiпуляцiї стaли звичним явищем у 
пoвсякденнoму життi, екoнoмiчнiй кoнкуренцiї тa пoлiтичнiй бoрoтьбi.

Динaмiкa інформаційних впливів на свідомість суспільства має часто 
негативний вплив та переходять у маніпуляцію, позбавляючи тим самим можливості 
правильно приймати рішення та, більше того, може нести загрозу національній 
безпеці держави. Тож нa сьoгoднi з’явилaсь нaгaльнa пoтpeбa у свoєчaснoму 
виявлeннi iнфopмaцiйнoї зaгpoзи тa пoпepeднiй poзpoбцi зaвчaсних зaхoдiв пpoтидiї 
iнфopмaцiйнoму впливу.

Закон України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства 
в Україні на 2007-2015  роки» дає таке визначення інформацiйної безпеки Украї-
ни – це стан захищеностi життєво важливих iнтересiв людини, суспiльства i дер-
жави, при якому запобiгається нанесення шкоди через: неповноту, невчаснiсть та 
невiрогiднiсть iнформацiї, що використовується; негативний iнформацiйний вплив; 
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негативнi наслiдки застосування iнформацiйних технологiй; несанкцiоноване по-
ширення, використання, порушення цiлiсностi, конфiденцiйностi та доступності 
iнформацiї [1].

У Доктрині інформаційної безпеки України серед основних та потенційних 
загроз інформаційній безпеці України зазначаються зокрема такі, що стосуються не-
гативного впливу на суспільну свідомість населення України. Серед них можемо ви-
ділити [2]:

– зовнішні негативні інформаційні впливи на суспільну свідомість через за-
соби масової інформації, а також мережу Інтернет;

– негативні інформаційні впливи, спрямовані на підрив конституційного 
ладу, суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності кордонів України;

– використання засобів масової інформації, а також мережі Інтернет для 
пропаганди сепаратизму за етнічною, мовною, релігійною та іншими ознаками;

– негативні інформаційні впливи, в тому числі із застосуванням спеціальних 
засобів, на індивідуальну та суспільну свідомість;

– поширення суб’єктами інформаційної діяльності викривленої, недостовір-
ної та упередженої інформації;

– послаблення суспільно-політичної, міжетнічної та міжконфесійної єдності 
суспільства.

У документі також зазначається, що інформаційна безпека є невід’ємною 
складовою кожної зі сфер національної безпеки, що дає підстави вважати інформа-
ційні впливи на суспільну свідомість загрозою національній безпеці України [2].

Вищезазначені загрози стосуються як окремої людини, соціальних груп так 
державі та її населенню загалом. Виходячи з цього протидію негативним впливам на 
суспільну свідомість будемо розглядати беручи до уваги три рівні:

– державний рівень;
– суспільний рівень;
– рівень особистості.
Державний рівень включає створення нормативної бази (закони, доктрини), 

що стосується забезпечення інформаційної безпеки як кожної людини так і суспіль-
ства загалом. Державний рівень також включає :

– інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності державних органів;
– інформаційне забезпечення внутрішньої і зовнішньої політики на міждер-

жавному рівні;
– систему захисту інформації з обмеженим доступом;
– протидію правопорушенням в інформаційній сфері.
Протидія на суспільному рівні та рівні соціальних груп включає забезпечен-

ня системи цінностей та історичного спадку населення. Даний рівень також передба-
чає технічну сторону, що полягає в формування якісного інформаційно-аналітичного 
простору, багатоканальність отримання інформації, незалежні потужні ЗМІ, які на-
лежать вітчизняним власникам.

Рівень особистості полягає в формуванні раціонального, критичного 
мислення, а також у дотриманні принципів використання інформації, що поля-
гають у перевірці її достовірності, що дозволить не стати жертвою маніпуляцій 
них впливів.
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Виходячи з того, що інформаційний вплив часто має негативний характер та 

може бути загрозою національній безпеці України вони повинні бути ідентифікова-
ними та усуненими.

Аналіз інформаційних загроз є перманентним та потребує постійного моні-
торингу інформаційного простору на наявність загроз, як загальнодержавних так і 
тих що стосуються окремих осіб чи соціальних груп.

У випадку, якщо виникають певні факти, що мають ознаки інформаційної 
кампанії відбувається їх перевірка. Якщо ознаки не підтверджуються реакція на них 
не відбувається.

У випадку, якщо ознаки підтверджуються проводиться аналіз фактів, що 
повинен означити суб’єктів інформаційної кампанії. Після цього відбувається до-
слідження цілей визначених суб’єктів. Після того як імовірні цілі встановлені про-
водиться ідентифiкацiя iнструментiв iнформацiйної впливу. Це можуть бути пові-
домлення, публікації, статті, висловлення, кіно- чи фото- матеріали, що надходять 
різними каналами поширення інформації та містять характер інформаційного вливу 
на суспільну свідомість.

Після завершення даного етапу дослідження відбувається монiторинг заходiв 
в контекстi реалiзацiї iнформацiйних технологiй. Відбувається аналіз на встановлен-
ня факту проведення агітації, пропаганди, формування негативно іміджу об’єкта чи, 
навпаки прихильності до суб’єкта впливу.

Далі відбувається оцiнка наслiдкiв реалiзацiї мети iнформацiйної кампанiї. У 
випадку якщо імовірні наслідки є позитивними – заходи протидій не застосовуються 
відбувається продовження моніторингу інформаційного простору, якщо ж наслідки 
негативні – застосовуються заходи протидії.

Якщо ж інформаційній кампанії не вдалося запобігти та вона була реалізова-
на проводиться оцінка імовірних наслідків її здійснення.

На наступному етапі проводиться аналіз етапу перебігу інформаційної кам-
панії та фіксації стану її завершення. Відбувається також оцінка її наслідків.

На останньому етапі досліджуються результати інформаційної кампанії. У 
випадку, якщо наслідки не завдали значних збитків процес відслідковування інфор-
маційних кампаній повертається на етап моніторингу.

Якщо наслідки мають негативний вплив, або внаслідок прогнозування ви-
явлено, що вони будуть мати негативний вплив відбувається компенсацiя змiн 
суспiльної свiдомостi.

Для зручнішого сприйняття зобразимо алгоритм у вигляді блок схеми, що 
продемонструє ступені аналізу та їх взаємозв’язки (табл.1). Дані рекомендації нададуть 
можливість покращити роботу по виявленню ймовірного існування інформаційних 
кампаній та створити ефективну систему протидії загрозам на ранніх стадіях.
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Таблиця 1 
Блок-схема алгоритму аналізу інформаційної кампанії
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Аннотация: В статье рассматриваются направления внутреннего монито-
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Процесс перехода на кредитно-модульную систему обучения, модернизация 
отечественного образования предполагает необходимость пролонгированного изу-
чения и соответствующей коррекции учебно-воспитательной системы вуза. Основ-
ная цель внутреннего мониторинга  – исследование и анализ процесса внедрения 
кредитно – модульной системы обучения (КМСО) в национальное образовательное 
пространство и его влияние на профессиональное формирование будущих специа-
листов, что должно способствовать улучшению качества образования в педагогиче-
ском заведении.
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Организация внутреннего мониторинга в Полтавском национальном педа-

гогическом университете имени В.Г. Короленка осуществляется с 2007 года по сле-
дующим направлениям:

1. Мониторинг адаптации студентов к кредитно – модульной системе обу-
чения проводится через анкетирование и опрос (открытый и закрытый).

2. Мониторинг результатов обучения студентов включает в себя – конста-
тирующий мониторинг, сравнительный мониторинг, прогнозирующий мониторинг. 
Констатирующий мониторинг предполагает анализ результатов обучения студентов 
в семестре (учебном году): средний балл успеваемости по национальной шкале и 
шкале ECTS (по группе, курсу, факультету, университету); успеваемость (%); качество 
знаний (%). Сравнительный мониторинг предполагает сопоставление результатов 
обучения студентов (по группам, по курсам, по факультетам) и по годам обучения.

3. Мониторинг оценивания студентов предполагает анализ критериев 
оценки знаний по различным дисциплинам, открытость и доступность информации 
для студентов, профессионализм оценивания, формы и виды оценки.

4. Мониторинг учебных ресурсов. Мониторинг учебных ресурсов предпо-
лагает анализ наличия и качества учебных программ, рабочих учебных программ, 
пособий, учебников, сборников тестов и т.д. Кроме того, для обеспечения современ-
ного уровня преподавания необходимо постоянное обновление библиотеки, созда-
ние электронного каталога, наличие компьютеров и электронных пособий и т.д.

5. Мониторинг организации учебного процесса осуществляется через та-
кие формы  – проверка учебных планов, графиков учебного процесса, структурно-
логических схем (СЛС) учебного процесса, расписания занятий, распределения и ис-
пользования учебного времени студентов и преподавателей.

6. Мониторинг качества преподавательского состава предусматривает 
изучение динамики получения степеней и званий преподавателями, процесса повы-
шения их квалификации, соответствие уровня преподавания современным требова-
ниям. Формы мониторинга преподавательского состава – проверка отчетов о стажи-
ровке, обсуждение открытых занятий, посещение занятий, анкетирование и др.

7. Мониторинг демократизации системы образования в учебном заведении 
предусматривает отслеживание отношений между различными субъектами учебного 
процесса (студентов и преподавателей, различных подразделений), их роли в общей 
организации системы обучения, а также прозрачность и открытость требований обу-
чения, демократичность в организации вступительной кампании, публичность инфор-
мации о деятельности университета, широкое освещение мероприятий по обучению и 
воспитанию студентов, а также об учебных возможностях университета.

Мониторинг адаптации студентов, который включает в себя производ-
ственно – технологические, социально – психологические и личностные элементы, 
на этапе до профессиональной подготовки, проводится среди 210  первокурсников 
и 210  – второкурсников всех факультетов педагогического университета с целью 
определения, что является динамической, а что устойчивой составляющей адапта-
ции студентов к внедрению КМСО. Результаты внутреннего мониторинга адаптации 
студентов к КМСО свидетельствуют, что:

На первом курсе процент дезадаптированных к обучению по КМСН 
уменьшается
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(2007г. – 66 %, 2008г. – 51 %, 2009г. – 45 %, 2010г . – 37 %, 2011г. – 11%, 2012г. – 

15%, 2013г. – 14,8%). Режим обучения ухудшился (на 19%), а в характере и условиях 
обучения, в социально – психологических и личностных элементах адаптации почти 
ничего за эти года для 1 курса не поменялось.

На втором курсе наблюдается улучшение показателей адаптации к вне-
дрению КМСО. По сравнению с первым курсом учиться стало легче (2012г. – 24%, 
2013г. – 42,5%). Главным, при оценке показателей, которые усложняют успешность 
учебного процесса, студенты считают низкий уровень: преподавания (2007г. – 54 %, 
2008г. – 25, 3%, 2009г. – 15 % , 2010г – 17 %, 2011г. – 20%, 2012г. – 14%, 2013г. – 4,3%), 
уровень и система оценки знаний (2007г. – 38 %, 2008г. – 18 %, 2009г. – 41 %, 2010г. – 40 
%, 2011г. –19%, 2012г. – 15%, 2013г. – 9,7%), практическую направленность занятий 
(2007г. – 42 %, 2008г. – 40,4%, 2009г. – 30%, 2010г. – 46%, 2011г. – 40%, 2012г. – 35%, 
2013г.  – 40%), компьютеризацию аудиторий и библиотеки (2007г.  – 72%, 2008г.  – 
68,7%, 2009г. – 50%, 2010г. – 62%, 2011г. – 57%, 2012г. – 41%, 2013г. – 47,2%), бытовые 
условия (2007г. – 82%, 2008г. – 79,5%, 2009г. – 56%, 2010г. – 53%, 2011г. – 67%, 2012г. – 
55%, 2013г. – 56,8%), время для подготовки к занятиям (2007г. – 60%, 2008г. – 57%, 
2009г. – 34%, 2010г. – 43%, 2011г. – 46%, 2012г. – 48%, 2013г. – 45,5%), студенческое 
самоуправление (2007г. –51%, 2008г. – 47%, 2009г. – 53%, 2010г. – 58%, 2011г. – 50%, 
2012г. – 26%, 2013г. – 30%). Проблема адаптации студентов к КМСО касается в боль-
шей степени производственно  – технологического элемента до профессиональной 
адаптации, который включает в себя характер, условия и режим учебной деятельно-
сти. Поэтому предложения студентов включают в себя пожелания: увеличить коли-
чество предметных дисциплин, часов на профильные дисциплины по специальности 
и дать возможность самим студентам выбирать предметы для обучения. Повысить 
качество практической направленности занятий, усилить оснащение аудиторий 
оборудованием для лабораторных занятий и увеличить количество времени на их 
подготовку, внедрять стабильное расписание занятий, равномерно распределяя лек-
ционные и практические занятия, уменьшить количество вечерних пар. По поводу 
социально-психологического и личностного элемента до профессиональной адапта-
ции, студенты удовлетворены психологической атмосферой на факультетах и в вузе, 
57% считают ПНПУ престижным заведением с хорошей репутацией, при этом пред-
лагают предоставить студенческому самоуправлению больше управленческих и фи-
нансовых прав, а также внедрять вольное посещение пар и увеличить каникулы.

Мониторинг демократизации системы образования проводился среди 
153 преподавателей со стажем работы от 5 до 15 лет и 222- х четверокурсников всех 
факультетов педагогического университета. Целью исследования было выяснить 
степень совпадения ожиданий от учебной и преподавательской деятельности среди 
преподавателей и студентов, что является, на наш взгляд, одним из показателей де-
мократичности. Мониторинг демократизации системы образования путем оценки 
рефлексии учебной деятельности показал, что: важность профессиональной ком-
петентности в учебной деятельности является общей как для большинства препода-
вателей (48%), так и для большинства студентов (46%), при этом на 75% все удовлет-
ворены качеством преподавания в университете. Для большинства студентов (81%) 
и преподавателей (90%) является общим взгляд, что качество знаний зависит от со-
трудничества преподаватель-студент, на критерии оценки профессионально важных 
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качеств преподавателей (78% – студенты и 75% – преподаватели), акцентируя внима-
ние на умении интересно и понятно подать учебный материал, на четкости требова-
ний к студентам и справедливом к ним отношении (при этом 39% студентов и 63% 
преподавателей отмечают средний уровень требовательности к студентам). Общим 
есть взгляд на условия успешного трудоустройства (64% – студенты и 53% – препо-
даватели), выделяя в качестве главных из них: уровень образования, опыт работы, 
активность, коммуникабельность и протекцию. Проблемные зоны касаются неудо-
влетворенностью качеством преподавания (студенты -30% , преподаватели- 44%), на 
желании некоторых студентов (34%), чтоб преподаватели были менее требовательны 
и более лояльны к ним, 56% студентов имеют прагматическую мотивацию к своему 
дальнейшему трудоустройству, считая, что наличие любого диплома, удача и деньги 
могут решить все.

Оценка важности организационного фактора в учебной деятельности яв-
ляется общей как для большинства преподавателей (82%), так и для большинства 
студентов (74%), подчеркивая, что образование нуждается в инновациях и рефор-
мах. Оценка готовности ПНПУ к условиям обучения по КМСО (43% – студенты и 
41% – преподаватели) тоже есть общей. Проблемные зоны касаются осведомленности 
относительно планов учебной деятельности (27% – студенты и 16% – преподаватели), 
в оценке удовлетворенности расписанием занятий (41% – студенты и 35% – препо-
даватели), 51% студентов и 30% преподавателей считают, что образование может су-
ществовать и без инноваций.

Важность личностного фактора в учебной деятельности является общей 
как для большинства преподавателей, так и для большинства студентов, это касается 
«образа» ПНПУ (46% – студенты и 63% – преподаватели), демократичности вступи-
тельной компании (60%  – студенты и 72%  – преподаватели), процедуры обучения 
(72% – студенты и 84% – преподаватели), системы оценивания знаний (62% – студен-
ты и 73% – преподаватели) и удовлетворенность субординационными отношениями 
(76% – студенты и 72% – преподаватели). Проблемными зонами являются справедли-
вость системы поощрений для преподавателей (68%) и стремление изменить направ-
ленность профессиональной подготовки у студентов (45%).

Исследование отношений между различными субъектами учебного процес-
са, их роли в общей организации системы образования позволяет отметить пози-
тивный путь вуза в направлении демократизации системы образования, а освещение 
проблемных зон определяет направления дальнейшей работы.
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СПЕЦИФІКИ ФОРМУВАННЯ 
 І ДИНАМІКИ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТІВ

Ключові слова: ціннісно-смислова сфера, ціннісні орієнтації, життєві пер-
спективи, потреби, установки на майбутнє при виборі професії, мотиви отримання 
вищої освіти, цінності-цілі, цінності-засоби, ідентифікація, самореалізація,

Актуальність дослідження та постановка проблеми. Молодим людям і, в 
першу чергу студентству, належить особлива роль у суспільстві, адже саме його пред-
ставники сьогодні - це те покоління, яке буде творити історію завтра. І тому від того, 
якими є ціннісні орієнтації сучасної молоді, залежить її майбутнє й майбутнє сус-
пільства в цілому. Проте, не секрет, що молодь сьогодні переживає глибоку кризу 
цінностей та гостро потребує соціальної філософії та ідеології, яка б роз’яснила їй 
зміст сьогодення. Допоки ж, молоді люди намагаються пристосуватись до сучасної 
ситуації переважно матеріально, а не духовно.

В умовах певної кризи соціальних ідеалів, зневіри частини населення в опти-
містичні перспективи для України дуже важливим є виховання молоді на засадах тих 
суспільно-корисних цінностях, які є загальнозначущими, вічними, неперехідними. 
Формування таких цілей на кризових етапах розвитку суспільства, коли старі прин-
ципи втратили своє значення, а нові ще не утвердилися, актуалізує потребу вивчення 
ціннісно-смислової сфери особистості, яка включає ціннісні орієнтації, їх ієрархічну 
структуру, а також фактори, що їх трансформують. Виходячи з цього, метою статті є 
вивчення чинників, які визначають становлення, розвиток, трансформацію ієрархіч-
ної структури ціннісних орієнтацій студентської молоді.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ціннісна проблематика турбує 
людину відтоді, як вона усвідомила свою відокремленість від навколишнього світу й 
одночасно зв’язок з ним. Категорія «цінність» є міждисциплінарною: вона досліджу-
ється у філософії, соціології, психології, педагогіці, етиці, естетиці. Як зазначають на-
уковці, поняття «цінність» прийшло у психологію із соціології й утвердилось як одне 
із центральних у сучасному гуманістичному знанні.

Результати аналізу наукової літератури свідчать про те, що вивченню цієї 
проблеми приділялась значна увага. Фундаментальні психолого-педагогічні дослі-
дження структурно-динамічних особливостей ціннісно-смислової сфери особистос-
ті в різний час здійснили І. Бех, М. Боришевський [2], Ф. Василюк [4], М. Гінзбург, 
З. Карпенко [5], Д. Леонтьєв [7], Т. Титаренко [8], В. Франкл, Н. Чепелєва та ін.

У вітчизняній психології цінності довгий час розглядалися як такі, що були 
тотожні соціальним нормам, механізм дії яких не був опосередкований особливостями 
внутрішнього та зовнішнього світу особистості. Проте, починаючи з 60-70-х років ХХ 



46

Zbiór raportów naukowych: KNOWLEDGE SOCIETY 
ст., з’являються нові підходи до вивчення ціннісно-смислової сфери особистості: до-
слідження сутності самих понять «цінність», «ціннісні орієнтації» Д.О.Леонтьєвим [7], 
В.О.Ядовим [9], Є.Л.Носенко; визначення функції ціннісних орієнтацій М.І.Лапіним; 
аналіз динаміки ціннісних орієнтацій І.С.Коном, Ю.Л.Трофімовим, М.Н.Корнєвим. 
Визначення особистістю стратегії її життєдіяльності в роботах К.О.  Абульханової-
Славської [1], І.Г.Белявського, О.Ф.Бондаренко, О.Б.Старовойтенко, Т.М.Титаренко [8], 
психології вчинку (В.А.Роменець, І.П.Маноха) мають важливе значення в процесі ана-
лізу ціннісних орієнтацій особистості і сприяють подоланню соціальної парадигми.

Будучи одним із найважливіших компонентів структури особистості, цін-
нісні орієнтації розглядаються нами як вибіркова, відносно стійка система спря-
мованості особистості на певні соціальні цінності, яка формується та реалізується 
в кожному акті її життєдіяльності і включає потреби, інтереси, мотиви, установки, 
цілі, самосвідомість та ін. Разом з іншими соціально-психологічними утвореннями 
вони виконують функції регулювальників поведінки і виявляються у всіх областях 
людської діяльності. Цінності носять подвійний характер: вони соціальні, оскільки 
історично і культурно обумовлені, та індивідуальні, оскільки в них зосереджений 
життєвий досвід конкретного суб’єкта. Соціальні цінності визначаються як такі, що 
мають емпіричний зміст значення, що співвідноситься з певним об’єктом діяльності. 
Цінності конкретної людини формуються під впливом соціального середовища, осо-
бливостей тих соціальних груп, в які вона входить [8].

Суб’єктивна значущість для людини тих чи інших цінностей може визнача-
тися різними джерелами. В якості основних таких джерел на різних етапах розвитку 
науки називалися: божественний або природний розум, принцип задоволення та ін-
стинктивні біологічні потреби, універсальний закон збереження виду, етичні норми 
мікросоціального оточення і суспільства в цілому, внутрішня психологічна природа 
людини [1, 63].

Ціннісні орієнтації особистості пов’язують її внутрішній світ з навколиш-
ньою дійсністю, утворючи складну багаторівневу ієрархічну систему. Вони займають 
межове положення між мотиваційною та смисловою сферою. Відповідно, ціннісні 
орієнтації особистості виконують подвійні функції. З одного боку, система ціннісних 
орієнтацій виступає як найвищий контрольний орган регуляції всіх спонукань ак-
тивності людини, визначаючи прийнятні способи їх реалізації. З іншої – як внутріш-
нє джерело життєвих цілей людини, виражає відповідно те, що є для неї найбільш 
важливим і володіє особистим сенсом. З огляду на це, система ціннісних орієнтацій 
виступає найважливішим психологічним органом саморозвитку і особистого зрос-
тання, визначаючи одночасно його напрям і способи його здійснення [8].

Механізм дії системи ціннісних орієнтацій, за словами О.  Здравомислова, 
пов’язаний з вирішенням конфліктів і протиріч у мотиваційній сфері особистості [4, 
102]. Як пише Ф. Василюк, система цінностей виступає в цьому випадку як «психоло-
гічний орган» виміру і зіставлення міри значимості мотивів, співвіднесення індивіду-
альних прагнень і «надіндивідуальної сутності» особистості [3, 122].

Системі цінностей та ціннісних орієнтацій властивий динамічний, рухли-
вий, мінливий характер розвитку, який ґрунтується на взаємодії двох суперечливих 
тенденцій: тенденції до збереження та тенденції до зміни системи. Тенденція до збе-
реження проявляється у соціальному наслідуванні соціокультурної системи ціннос-
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тей; тенденція до змінення задається змінами

історичних та соціальних умов, мінливістю соціального середовища. Тому 
в системі та ієрархії цінностей можна виділити як базові цінності, які тяжіють до 
вічного, нетлінного, незмінного в існуванні людської цивілізації, нації, соціуму, так 
і цінності-інновації, поява яких пов’язана із зміною соціокультурної парадигми, 
якісно новою економіко-політичною ситуацією, але цілісність системи цінностей за-
безпечує духовність як об’єднуюче начало системи цінностей загалом та кожного її 
структурного компоненту

Найбільш яскраво роль системи ціннісних орієнтацій виявляється стосовно 
професійної діяльності. У дослідженнях Є.Клімова [15], В.Сержантова, В.Шадрікова 
та інших ціннісні орієнтації виступають як важливий механізм регуляції діяльнос-
ті. На думку Є.Клімова, для кожної визначеної професійної групи характерний свій 
зміст діяльності, своя система цінностей [15]. Роль ціннісних орієнтацій у цьому кон-
тексті полягає в тому, що вони, за словами О.Краснорядцевої, «детермінують про-
фесійну поведінку, забезпечуючи зміст і спрямованість діяльності й додаючи зміст 
професійним діям» [7, 28].

В періоди кризового розвитку суспільства соціальні зміни набувають особли-
во суперечливого характеру і спонукають особистість до необхідності пошуку шляхів 
виходу з кризи. При цьому відбувається докорінна ломка стійких систем у відноси-
нах «особистість – суспільство», що створює передумови для виникнення достатньо 
гострих протиріч в системі ціннісних орієнтацій. Тому, сьогодні, важливим показни-
ком процесу трансформаційних змін, які відбуваються в Україні, є рейтинг життєвих 
орієнтацій сучасного студентства, усвідомлення сучасною українською молоддю своїх 
перспектив, структуризація молодим поколінням українців сфери своїх ціннісних орі-
єнтирів, пріоритетність напрямів у свідомій організації своєї життєдіяльності [5].

Саме у студентському віці відбувається остаточне формування особистості. 
Головною ознакою її розвинутості, складовою її ядра, виступають ціннісні орієнта-
ції, саме вони на грунті цінностей утворюють вісь свідомості людини, яка визначає 
рівень сталості та послідовності її дій і вчинків, спрямованості потреб та інтересів. 
Вони дозволяють відрізнити позитивне від негативного як у її внутрішньому, так і 
зовнішньому світі, тобто є основою вирішення проблеми вибору.

Ми висунули припущення про те, що соціально-економічні зміни, які від-
булися й продовжують відбуватися в Україні приводять до трансформації ціннісних 
орієнтацій молоді. Крім того, зміна ієрархії та характеру ціннісних орієнтацій сту-
дентської молоді відбувається й протягом навчання у вищому навчальному закладі. 
У якості досліджуваних виступили студенти І – ІІІ та V курсів філософського фа-
культету Львівського національного університету імені Івана Франка. Загальна кіль-
кість – 80 студентів, із них: першокурсників - 28 (16 дівчат та 12 юнаків), третьокурс-
ників – 26 ( 14 дівчат та 12 юнаків) та п’ятикурсників 28 (12 дівчат та 16 юнаків).

Оскільки, на нашу думку, процес формування спеціаліста, професіональні та 
особистісні якості якого відповідали б вимогам сьогоднішнього дня, детермінований 
рядом факторів, серед яких особливу роль відіграють мотиви отримання вищої осві-
ти та вибору конкретної спеціальності, то у своєму дослідженні ми, у першу чергу, 
шляхом анкетування вивчали особливості мотивів отримання вищої освіти та дина-
міку структури установок при виборі майбутньої професії.
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Як свідчать результати дослідження головними мотивами отримання ви-

щої освіти є: бажання стати висококваліфікованими спеціалістами і прагнення 
забезпечити стабільний матеріальний достаток; можливість сформувати якісно 
інший спосіб життя, отримати більш цікаве коло спілкування; можливість стати 
культурною, інтелігентною, високоосвіченою людиною; можливість змінити свій 
соціальний статус. При цьому, низькі оцінки морально-громадянських орієнтацій 
студентів, очевидно, є наслідком процесу індивідуалізації життя сучасного україн-
ського суспільства.

Аналіз особливостей установок на майбутнє при виборі професії показав, 
що орієнтації на сімейне благополуччя, цікаву роботу, достаток займають першоряд-
ну роль незалежно від обраної спеціальності. При переході студентів з І-го на ІІІ-ій 
рік навчання можна говорити про динаміку структури установок на майбутнє. Як 
показують результати дослідження, вже на третьому році навчання з’являється по-
треба в удосконаленні своїх професійних знань, при одночасному скороченні потре-
би у творчій діяльності. Скорочується прагнення займатися цікавою роботою при 
збільшенні необхідності в матеріальному благополуччі, з’являється прагнення при-
носити користь людям.

Для вивчення ціннісних орієнтацій студентів використовувалася методика 
М.Рокича, базована на прямому рангуванні списку цінностей двох класів (цінності-
цілі та цінності-засоби). За результатами дослідження ми провели рангування 
середніх значень (рангів) цінностей у досліджуваних групах студентів з метою 
побудови інтегральних узагальнених рангових структур термінальних й інстру-
ментальних цінностей.

Студенти віддали перевагу таким термінальним цінностям як: «здоров’я», 
«любов», «матеріально забезпечене життя», «наявність гарних і вірних друзів», «щас-
ливе сімейне життя» і таким інструментальним цінностям як «вихованість», «акурат-
ність», «життєрадісність», «освіченість», «чесність». Водночас, достатньо значущи-
ми для студентів були такі загальнолюдські цінності, як: «розвиток», «продуктивне 
життя», «суспільне визнання»,. Не вельми цінують студенти такі традиційні цінності 
як «краса», «життєва мудрість», «пізнання», «непримиренність до недоліків у собі й 
інших», «щастя інших».

У дослідженні встановлено, що серед груп термінальних цінностей студенти 
все-таки віддають перевагу цінностям особистого життя і матеріальним, менш зна-
чущими для них є естетичні цінності й цінності самовдосконалення. В ієрархічній 
структурі розподілу груп цінностей група цінностей професійної самореалізації по-
сідає середнє положення. Серед інструментальних цінностей більшість студентів 
віддають перевагу емоційним цінностям («життєрадісність»). Високу значущість 
для них мають цінності інтелектуальні й міжособистісного спілкування. Достатньо 
низькою за значенням є група цінностей самовдосконалення («життєва мудрість», 
«пізнання», «розвиток»).

В залежності від року навчання у ВУЗі змінюється ієрархія та характер цін-
нісних орієнтацій студентської молоді. У першокурсників проявляється прагнення 
до задоволення інтеракціоністських, соціалізаційних та смисложиттєвих потреб, зо-
крема потреби у взаємодії з іншими людьми та засвоєнні соціальних норм суспіль-
ства, самоактуалізації особистості.
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У п’ятикурсників також прослідковується задоволення інтеракціоністських, 

соціалізаційних та смисложиттєвих потреб, але у п’ятикурсників виявлена потреба 
в цінності матеріальної забезпеченості. В межах інструментальних цінностей домі-
нує орієнтація на особистісно-вольові та особистісно-поведінкові цінності-засоби. 
Першокурсники більш зорієнтовані на цінності-засоби особистісно-вольові, а 
п’ятикурсники – на прагматизм та збереження соціальної безконфліктності.

Висновки. Трансформаційні зміни, що відбуваються в Україні впливають на 
рейтинг життєвих орієнтацій сучасної молоді, актуалізують усвідомлення сучасною 
українською молоддю своїх перспектив, подальшої професійної самореалізації та 
матеріального забезпечення як джерела життєвої стабільності. В середовищі укра-
їнського студенства набувають все більш актуального значення матеріальні цінності 
(матеріальний добробут, успіх у житті, прагматизм, високий заробіток, престижна 
робота, закордонні поїздки тощо).

Вивчення мотивів отримання вищої освіти та динаміки структури уста-
новок при виборі майбутньої професії свідчить про те, що студентську молодь 
об’єднує висока орієнтація на професію як засіб самовираження, засіб розвитку 
особистості та реалізації потреби в цікавій роботі. У процесі набуття професій-
ної освіти змінюються склад і характер ієрархічної структури цінностей та їх зміст. 
Тому, при формування системи ціннісних орієнтаців сучасного студентства слід 
враховувати динаміку цих змін, що дасть змогу керувати даним процесом та роби-
ти його більш ефективним.

Перпективним завданням, ми вважаємо, подальше комплексне і багатопла-
нове вивченні специфіки формування і динаміки ціннісних орієнтацій студентів, з 
можливістю не тільки підготувати молодь до майбутньої професійної діяльності в 
нових умовах, але й уникнути тих деформацій в розвитку особистості, які сьогодні 
мають місце серед молодих людей.
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Аннотация
В основу статьи положено понимание «отношение» как ключевой категории 

в становлении личности. Раскрыто психологическое содержание «отношения» кото-
рое заключается в том, что формируется отношение к собственности. Отноше-
ние к собственности рассматривается как категория, которая является показате-
лем экономической субъектности личности. Подчеркивается психологическая связь 
отношения с различными сторонами объективной экономической действительнос-
ти, выражающееся в действиях, эмоциональных реакциях и переживаниях.
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Science correspondent for the Laboratory of Social Psychology
Institute of Psychology at the GS Kostiuk NAPS of Ukraine

Abstract
The present article focuses on the attitude to the property as to the category that con-

veys the relationship of intra- and inter-individual reality of the property relations. Thearticle 
comprises a theoretical analysis of the issue of “attitude”. The study is based onthe understand-
ing of “attitude” as a key category in the achievement of personhood. The features of attitude 
as a psychological category are disclosed. The article emphasizes on the psychological relation 
of the attitude with various aspects of the objective economic reality expressed in actions, emo-
tional reactions and experiences.

Ключевые слова: отношение, положительное отношение, структура, эндоп-
сихика, экзопихика, аттитюд, установка, ценностные ориентиры, собственность.
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Актуальность исследования
Особенности отношения личности на современном этапе определяются пре-

жде всего тем, что этот процесс происходит в условиях общего социально – эконо-
мического кризиса общества на фоне противоречивых мировых тенденций глобали-
зации .

Понятие «отношение личности к собственности» раскрывает сущность со-
циально – экономических отношений. Изучение феномена отношение к собственно-
сти является достаточно популярным направлением исследований и в зарубежной, и 
в отечественной психологии .
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В отечественной психологии проблема отношений личности разрабатывалась 

Б. Ананьевым, В.Котырло, О.Лазурским, А.Леонтьевым, Б.Ломовым, В.Мясищевым, 
В.Мерлиным, С.Рубинштейном и другими учеными. В настоящее время теорети-
ческие и прикладные аспекты проблемы раскрываются в трудах К.Абульхановой – 
Славской, И. Бехом, М.Боришевским, В.Столиной, Т.Титаренко и другими учеными. 
Теоретический анализ научных источников по проблемам экономической социали-
зации личности свидетельствует о том, что существующие психологические иссле-
дования охватывали вопрос включения личности в отношения собственности пре-
имущественно посредством денег. При этом научный поиск велся преимущественно 
в отношении подросткового и юношеского этапов экономической социализации, а 
также населения трудоспособного возраста. При этом, вне поля зрения ученых все 
еще остается проблема отношения личности к собственности, его роли в процессе 
становления личности как подлинного субъекта экономики. Особенно остро этот 
вопрос встает в отношении младшего школьного возраста, когда в ходе апробиро-
вания новой ведущей деятельности, учебной, личность социализируется и в эконо-
мическом смысле. Другое дело, насколько стихийным или, наоборот, целенаправлен-
ным является этот процесс и какое место в современной украинской школе отводится 
экономической культуре младшего школьника: ответственному отношению к эконо-
мическому окружению, к личным вещам, идей, знаний, в частности , и к личному 
жизненного пространству, вообще. Одновременно теоретические и прикладные ис-
следования не исчерпывают всех аспектов проблемы личной собственности. В част-
ности, остаются открытыми вопросы именно «отношение к личной собственности 
младших школьников ».

Теоретическая значимость ожидаемых результатов заключается в расшире-
нии понимания отношение личности к собственности, в уточнении понятия об от-
ношении личности к собственности с точки зрения системного подхода.

Отечественные и зарубежные ученые изучали проблематику социализации 
личности (В. Абраменкова, В. Бронфенбреннер, И. Кон, В. Кудрявцев, В. Мухина, Л. 
Обухова, М. Осорина, Е. Субботский , Д. Фельдштейн и др. . ) . Однако, выведенные 
ими концепции, по нашему мнению, содержат определенные разногласия, в част-
ности, они по – разному объясняют содержание, институты, факторы отношения и 
критерии ее успешности. Прослеживается неоднозначность толкования факторов 
влияния на отношение и социального взросления личности. Итак, целью данной ста-
тьи стал теоретический анализ проблемы «отношение личности к собственности».

Результаты теоретического анализа проблемы.
Одной из ведущих категорий социологии, философии, педагогики и психо-

логии, характеризующие включение человека в социальную среду, является понятие 
«отношение «. Проблемы формирования отношения личности к объектам и явле-
ниям действительности, развития его чувств , потребностей исследовались в трудах 
О.Ф.Лазурського, А.Н.Леонтьева, В.М.Мясищева, С. Л. Рубинштейна, П.Якобсона, А. 
Маслоу и других .

Рассмотрим как трактуется это понятие «отношение» в научной и справоч-
ной литературе.

Во– первых, отношение– это « следствие потребностей личности , побуж-
дающие к деятельности» [9,с.95], « сложное новообразования личности, в котором в 
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органическом единстве взаимодействуют интеллектуальные, эмоциональные, моти-
вационные и волевые процессы» [ 1, с . 68 ], « система потребностей и стремлений, 
которая является движущей силой развития качественно новых психических качеств 
и формирует направленность личности « [ 2 , с.24 ],» тот или иной характер поведе-
ния с кем , чем-нибудь « [ 3 , с.1186 ].

1) Отношение– англ . relation ; нем . Verhaltnis . 1 . Взаимосвязь различных 
величин, предметов, действий. 2. Взаимосвязь и характер расположения элементов 
определенной системы или одной системы по отношению к другой. 3. Эмоционально 
-волевая установка личности на ч.-л. , т.е. выражение ее позиции. 4 . Мысленное со-
поставление различных объектов или сторон данного объекта ..

2) Отношение– ( attitude )– усвоенная постоянная тенденция особым обра-
зом воспринимать людей или ситуации или относиться к ним. Понятие отношения 
заслужило пристальное внимание со стороны как психологов , так и социологов , 
поскольку оно содержит индивидуальные и социальные аспекты . Психологов боль-
ше интересуют условия , в которых индивидуум производит отношение и делает 
его частью своей индивидуальности, а социальных психологов– то, каким образом 
отношение действует в социальной среде. Социологи связывают социальное пове-
дение с определенными социальными структурами и ситуациями, например, клас-
совыми отношениями. Есть несколько определений термина– Олпор , 1935; Габер и 
Фрид , 1975; Роукич , 1960. Одни считают, что отношение определяет тип поведения, 
другие– что оно существует только мысленно, так как открытое поведение может 
определяться ситуациями. Поэтому целесообразно выделять три элемента : (а) ког-
нитивный– убеждения и идеи , ( б) эмоциональный– ценности и эмоции , (в) пове-
денческий– склонность к действию или деятельности ( Секорд и Бакман , 1964).

Несмотря на наличие отдельных разногласий, большинство ученых отмеча-
ют, что отношение, с одной стороны, детерминировано мотивами, потребностями, 
направленностью личности, с другой– детерминирует степень деятельностной ак-
тивности человека. Отношение к явлениям, фактам, деятельности формируется на 
основе удовлетворения– неудовлетворения потребностей личности .

Теоретический анализ указанной проблемы позволяет описать механизм 
формирования отношения личности к объектам, явлениям, фактам, деятельности. 
Очевидно, если потребности личности удовлетворяются положительно, то и отноше-
ние к способу их удовлетворения будет положительным.

Отношение к собственности формируется и получает развитие в процессе 
экономической социализации. Анализ литературы по проблеме экономической со-
циализации [ 1 , 5, 9 , 10 ] показывает , что исследователи концентрируют внимание 
преимущественно на процессуальных вопросах на том, какие стадии проходит лич-
ность, осмысливая экономические реалии, как и когда она включается в экономиче-
скую сферу жизни. Очень мало работ, в которых рассматриваются структурные ком-
поненты отношения , факторы влияния на процесс отношения. Изучение феномена 
отношение к собственности является достаточно популярным направлением иссле-
дований и в зарубежной, и в отечественной психологии. М.Фьюзоном отношение ха-
рактеризуется как вероятность поведения личности в определенной ситуации [ 9 ].

К. К. Платонов рассматривал «отношение « как атрибут сознания. Наряду с 
отношением и знанием, он выделял волнения как эмоциональный компонент созна-
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ния. Он считал, что отношение может выступать в единстве с переживанием ( отно-
шение как переживание ) или с познанием ( отношение как знания). Отношение к 
собственности с позиции субъекта активно исследуется в социальной и экономиче-
ской психологии ( М. В. Кирюхина , А. И. Китов , C. В. Малахов , В. Д. Попов , Е. В. 
Шорохова и др.). В частности, рассматривались психологические аспекты отношения 
к собственности у представителей различных социально– профессиональных групп 
( А. С. Дейнека , А.Л.Журавлев , В.Д.Патрушев , В.П.Позняков , А. Л. Темницкий и др.). 
Несмотря на наличие отдельных разногласий, большинство ученых отмечают, что 
отношение, с одной стороны, детерминировано мотивами, потребностями , направ-
ленностью личности, с другой– детерминирует степень деятельностной активности 
человека. Отношение к явлениям, фактам, деятельности формируется на основе удо-
влетворения– неудовлетворения потребностей личности. Дальнейшее закрепление 
термина «отношение» как психологической дефиниции связывают с именами В. М. 
Мясищева , ученика А. Ф. Лазурского, и учеными его школы [5]. Понятие «отношение 
« В.М.Мясищев рассматривает как « объективированный принцип активности лич-
ности». Субъективные отношения исследователь трактует как концентрацию моти-
вационных образований личности и влияний среды , общественной действительно-
сти . По его мнению, отношения личности является целостной системой 
индивидуальных, избирательных, сознательных связей личности с различными сто-
ронами объективной действительности [5,10]. Именно отношение, по мнению В. 
Н.Мясищева, является интегратором этих свойств, что и обеспечивает целостность, 
устойчивость, глубину и последовательность поведения личности. По мнению В. Н. 
Мясищева, отношение– это системообразующий элемент личности, которое высту-
пает как система отношений. В А. Ф. Лазурским выделено 15групп ( рубрик ) отноше-
ний личности. В своем развитии теория отношений А.Ф. Лазурского– В.М. Мясище-
ва прошла путь от утверждения о существовании психологических отношений как 
эмпирического факта к постулированию ведущей роли отношений в развитии и 
функционировании личности. Многие положения вышеупомянутой теории актуаль-
ны и на сегодняшний день. Описывая эволюцию категории «отношение» нельзя не 
коснуться системы, которую создал Сушков И. Р. Автор пришел к убеждению, что 
отношение– это перспективный предмет социальной психологии, который позволя-
ет согласовать и наполнить психологическим содержанием исследования как слож-
ных общественных явлений, так и процессов межиндивидуального взаимодействия, 
а также процессов реализации конкретной личностью своей жизнедеятельности [ 9 ]. 
Понятие «отношение личности « близко по смыслу с понятием « установка» , « лич-
ностный смысл « и « аттитюд «. С точки зрения Б. Ф. Ломова оно по отношению к ним 
являются родовым. Одним из понятий в экономической, социальной психологии 
есть понятие «монетарные отношения» (отношение к деньгам ). Проблему отноше-
ния к деньгам и монетарные установки изучают такие ученые, как В.Москаленко, И. 
Зубиашвили, Ю. Семенов, А. Ферни и др.. Проведенные исследования свидетельству-
ют о наличии половых и возрастных различий об отношении к деньгам и денежных 
установок. Отношение к деньгам рассматриваются с точки зрения концепции отно-
шения личности как совокупность представлений, которые составляют целостную 
систему с субъективно– оценочным и сознательно– избирательным отношением к 
действительности. Такую позицию в своих исследованиях поддерживают Ю. Семе-
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нов А. Журавлев, А. Купрейченко. В данном исследовании мы, прежде всего, опира-
емся на труды, посвященные не столько вообще проблеме отношения, сколько про-
блеме отношения личности к собственности. Последний акцент является важным, 
поскольку коренные изменения в системе экономических отношений в украинском 
обществе обуславливают особенности течения, сложности и направленности про-
цесса отношение к собственности. Именно в таком ракурсе проблема отношения че-
ловека экономического в психологической литературе освещена в трудах сотрудни-
ков лаборатории социальной психологии Института психологии им . Костюка АПН 
Украины [1 , 2, 3 , 7, 10 ]. Согласно основными идеями концепции отношений [ 9 ], 
объективно существующие отношения собственности как связи, контакты между 
владельцами и объектами владения в психике отдельного их участника представле-
ны не просто как калька этих связей, а оценочно– эмоциональное отражение объек-
тивной реальности и обретения им статуса субъективной реальности социально-
психологического отношения личности к факту владения. В.М.Мясищев стал первым, 
кто в открытой форме поставил вопрос о структуре отношения. Специфика его 
взглядов на структуру состоит в том, что в ней нет отдельных составляющих, но есть 
психологическая суть, которая замыкает в себе все другие психологические характе-
ристики личности. В.М. Мясищев выделяет в отношении «эмоциональную », « оце-
ночную » ( когнитивную , познавательную ) и «конативную « ( поведенческую ) сто-
роны. Каждая сторона отношения определяется характером взаимодействия 
личности с окружающим пространством человека, включает различные моменты. 
Эмоциональный компонент способствует формированию эмоционального отноше-
ния личност к объектам окружающей среды, людям и самому себе. Познавательный 
(оценочный ) способствует восприятию и оценке ( осознанию, пониманию, объясне-
нию ) объектов окружающей среды, людей и самого себя. Поведенческий ( конатив-
ный ) компонент способствует осуществлению выбора стратегий и тактик поведения 
личности по отношению к значимым (ценным ) для нее объектам среды, людям и 
самому себе. Именно отношение к собственности является тем психическим образо-
ванием, на разных уровнях организации которого, то ли в разных аспектах функцио-
нирования которого может проявляться субъектность человека в процессе экономи-
ческой социализации. Предполагается изучать системные особенности отношения 
личности к собственности как показатель становления субъекта экономической со-
циализации. Согласно системным подходам субъектность отношения личности к 
собственности как показатель становления субъекта экономической социализации, 
зарождается в процессе взаимодействия и взаимообменов с другими элементами си-
стемы отношений собственности как следствие перестройки внутренней структуры 
опыта субъекта, вызванный требованиями взаимодействия. Отношение к собствен-
ности мы рассматриваем как составляющую целостного процесса экономической со-
циализации личности, как формирование экономико– психологических характери-
стик личности через усвоение личностью экономических ценностей общества в 
процессе осуществления экономической жизнедеятельности. Экономическая социа-
лизация личности выражает единство двух взаимодополняющих процессов– инте-
риоризацию экономических ценностей общества и на этой основе формирование 
личностных экономических ценностных репрезентаций, особая конфигурация ког-
нитивного, аффективного и конативного компонентов, которые детерминируют эко-
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номико– психологические параметры личности, воплощенные в процессе отноше-
ния. В пространстве взаимного обмена знаниями и представлениями, впечатлениями 
и оценками, действиями и поступками по собственности происходит взаимное из-
менение когнитивных , аффективных, конативного составляющих экономического 
сознания всех субъектов взаимоотношений. В частности, трансформируется содер-
жание системы отношений участников взаимодействия к собственности, к другим 
участникам отношений собственности, к себе как к субъекту присвоения. В свою 
очередь, особенности отношений к феноменам экономической жизни определяют 
содержание, направленность, эмоциональную насыщенность, стиль связей между 
субъектами отношений собственности, определяя таким образом и особенности са-
мого интериндивидного пространства этих отношений [ 8 ]. Психологический смысл 
отношения состоит в том, что осуществляется оценка оценки, то есть формируется 
отношение к собственности. Таким образом, учитывая различные подходы к пони-
манию понятия отношение и собственные рассуждения, мы можем предоставить 
свое следующее трактование категории «отношение» .

Таким образом, на основании теоретического анализа проблемы мы можем 
сформулировать свое определение категории «отношение к собственности» и сде-
лать следующие выводы:

Отношение личности к собственности– это сознательная, выборочная, осно-
ванная на опыте присвоения, психологическая связь с различными сторонами объ-
ективной экономической действительности, выражающееся в действиях, эмоцио-
нальных реакциях и переживаниях. Отношение к собственности рассматривается 
как категория, которая передает взаимосвязь интра– , и интериндивидной реально-
сти отношений собственности, следовательно, является показателем экономической 
субъектности личности. Отношение представляют собой систему оценки отраженной 
в сознании экономической действительности, элементами которой (системы ) явля-
ются когнитивные ( представления, образы экономических объектов ), аффективные 
( эмоционально– ценностный фон отражения экономической действительности в 
сознании субъекта) и конативные (мотивы , потребности, установки по отношению 
к объектам и субъектам экономики) составляющие. Соотношение и конфигурация 
структурных компонентов внутри системы отношения- это один из ведущих факто-
ров формирования и развития самого отношения .
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Вопросы манипулирования массовым психическим сознанием и психикой 
индивида в отдельности являются актуальной проблемой нашего времени. Легче 
всего, и дешевле, с экономической точки зрения, психологически воздействовать на 
индивида, когда он является частью толпы.

Сам по себе человек в повседневной жизни представляет здравомысля-
щего, адекватного, законопослушного гражданина, соблюдающего социальные 
и юридические нормы поведения. Но попадая в толпу индивид приобретает 
определенные специфические психологические свойства, которые в повседнев-
ной жизни могут быть не свойственны ему как индивиду. Его поведение в толпе 
определяют такие свойства:

– неосознанное подчинение внешнему влиянию – снижение самоконтроля;
– утрата индивидуальности цели и намерений, уравнение психологических 

проявлений, однотипное поведение всех – потеря нидивидуальности;
– социальная деградация;
– утрата чувства ответственности и страха;
– непроизвольная легкая переключаемость внимания с одного объекта на 

другой;
– воспринимаемая информация и личное поведение индивида оцениваются 

им по заниженным нормам;
– индивидуальность человека теряется в безликой массе;
– легкое восприятие разнообразной информации, быстрое ее перерабатыва-

ние и распространение в искаженном виде – слухи;
– легкое приношение в жертву своих личных интересов;
– нетипичное, необычное, непредсказуемое поведение;
– состояние близкое к гипнотическому трансу;
– повышение внушаемости и активности;
– неосознанные действия истинных мотивов жестокости, опасности, неспра-

ведливости [5].
По словам профессора Г. Лебона: «В толпе может происходить только нако-

пление глупости, а не ума» [4]. Об этом писали З. Фрейд, В.М. Бехтерев, С. Москови-
чи, Э. Канетти, и другие классики теории масс. Даже самые умные индивиды, собира-
ясь в толпу, представляют сосредоточения глупости, но не ума, у них резко снижается 
личностное критическое поведение [4].
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Проанализируем технику снижения критичности мышления личности в 

толпе на примере Украинского Евромайдана. Зимой 2013 года там подпрыгивала 
толпа, выкрикивала слогин: «Хто не скаче, той москаль». В повторе одной этой 
речевки заложено несколько технологий снижения критичного поведения лич-
ности в толпе.

Первая психотехнология – информация вводится в подсознание в процессе 
двигательной активности человека. Данный способ позволяет обойти цензуру пси-
хики – барьер критичности на пути информации, поступаемой из внешнего мира в 
мир внутренний, из окружающей среды в мозг. Информация, поступаемая на фоне 
снижения барьера критичности, откладывается в подсознании в виде полуустановок 
и намечая образование полупаттернов поведения. В мозге в это время проходят аф-
ферентные связи между нейронами, прокладывая определенные «колеи прохода», и 
намечая образование определенного кода. В последующем, если поступит информа-
ция схожей направленности, такой код будет активирован, а значит сформируются 
полноценные установки и паттерны поведения, которые начнут оказывать влияния 
на сознание человека: мысли, поступки, поведение. Эффективность сверх запоми-
нания информации поступаемой на фоне двигательной активности объясняется не 
только ослаблением барьера критичности психики, но и повышенной внушаемостью 
во время физической усталости вследствие пребывания человека в измененных и 
трансовых состояниях сознания во время получения физических нагрузок. Пода-
ваемая на этом фоне информация практически сразу откладывается в подсознание 
в виде психологических установок, формируя паттерны (модели последующего по-
ведения человека). Внушаемая вербальная информация запоминается лучше, если 
слова сопровождены движением [3].

Вторая технология снижения критичности мышления – это повторение ша-
блонных фраз. Краткость лозунга позволяет информации беспрепятственно прони-
кать в подсознание, при этом психика личности программируется и появляются пси-
хологические установки поведения, которые далее являются алгоритмом действия 
для толпы. По определению Г.В. Грачева и И.К. Мельника: «Пользование приемом 
«повторения лозунгов» предполагает, что слушатель не будет задумываться ни над 
значением отдельных слов, используемых в лозунге, ни над правильностью всей фор-
мулировки в целом» [2].

Третья технология – поляризация сознания. Или ты с нами, или против нас. 
Нейтральное мнение воспринимается как негатив. Критичное поведение личности 
снижается. Если индивид не согласен, он враг. Поэтому срабатывает принцип ком-
формизма.

Четвертая технология – нагнетание истерии. Поддерживая друг друга, в тол-
пе постоянно циркулируют эмоции. Взвинченные люди не дают себе возможность 
подумать. Упрощается мышление: «Я хочу, чтобы это было правдой, поэтому дан-
ная информация  – правда». Чем больше эмоций, тем больше шансов, что человек 
не станет думать над предоставляемой информацией. Для усиления эмоционального 
эффекта предполагается несколько приемов:

– навязывание ярлыков  – словосочетаний, которые вызывают в сознании 
простые и устойчивые ассоциации и образы, переплетенные с эмоциями. Кто «ска-
чет», тот патриот и герой; кто не «скачет», тот «москаль», а значит враг;
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– зашкаливающий пафос  – позволяет самые простые вещи возвеличить и 

чувствовать себя героем. Пафос позволяет легко подменить понятия: сомнения вы-
дать за слабость, а импульсивность за решительность.

На выходе мы имеем зомбированного индивида с заниженным критичным 
поведением личности.

Вывод: Таким образом мы установили, что в результате ряд специальных дей-
ствий можно заметно добиться снижения критичности поведения личности в толпе, 
заметно ослабить барьер критичности на пути поступления новой информации из 
внешнего мира. Значит информация, которая поступает после соблюдения ряда пред-
варительных и необходимых условий, не только минуя цензуру психики практически 
в неизменном виде, в любых объемах, перейдет в подсознание, но и сохранится там с 
особой кодировкой, формируя или сразу соответствующие психологические установ-
ки, или образуя сначала полуустановки, и в последующем, при попадании информации 
со схожей кодировкой, такая информация будет сразу извлечена в сознание.

Знание технологий манипулирования сознанием человека позволяет защи-
тить личность от опрометчивых нерациональных поступков в толпе. Критическое 
восприятие действительности обеспечивает адекватное, разумное поведение. И в 
этом случае, толпа, состоящая из таких людей будет более эффективна.
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ГАРМОНІЯ: КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ПЛАТОНА

Нові мотиви у дослідженні феномену гармонії знаходимо у філософській 
спадщині видатного давньогрецького інтелектуала Платона (428 р. до н.е. – 347 р. до н. 
е.). Його вчення про гармонію цілковито випливає із загально філософських поглядів 
на світ як поєднання духовного і матеріального, де сутністю першого є певні ідеальні 
субстанції (ейдоси) як вічні, незмінні і досконалі начала, а сутністю другого – матері-
альні праобрази вічних духовних сутностей, тією чи іншою мірою наближені до них. 
Тому і гармонія розуміється Платоном як існуючий поза і над світом реальних речей 
ідеал, певний зразок, до досконалості якого ці речі можуть тільки наближатися.

Незважаючи на те, що по суті своїй гармонія, на думку Платона, – це най-
вища досконалість, яка існує вічно і незмінно, а реальні матеріальні речі чи об’єкти 
можуть позиціонуватися лише як ті чи інші градації цієї досконалості (ейдосу), все ж 
таки в реальному світі Платон шукає прояв цієї найвищої відповідності ідеальному. 
І тут він звертає свою увагу на космос і душу. Один із античних коментарів платонів-
ської філософії Альбін, що жив у ІІ ст. н. е., наводить думку Платона з цього приводу. 
«Коли Платон говорить про виникнення космосу, – зазначає Альбін, – слід розуміти 
це не в тому смислі, а начебто колись був час, коли космосу не було, але в тому, що 
космос перебував у вічному виникненні і виявляє певну причину свого буття; душу 
космосу, яка існує вічно… Космос – певна мисляча жива істота. Бог хотів створити 
його найкращим, і ось він зробив його одушевленим і мислячим: одушевлене в ціло-
му досконаліше не одушевленого і мисляче – позбавленого думки, при всьому тому, 
що розум не може з’явитися без душі… Душа охоплює і покриває все тіло космосу; 
простягаючись по космосу в цілому, вона завдяки цьому сковує (скріплює – В. М.) 
і стримує його, причому її зовнішні частини роблять це з більшою силою, ніж вну-
трішні…» [1, с. 454]. Платон вважає космос не тільки єдиним, таким, що демонструє 
сутність гармонійних відносин між своїми частинами, але і найбільш досконалим з 
того, що взагалі є доступним для сприйняття. Останньої характеристики космос за-
слуговує тому, що він, за думкою Платона, створений у відповідності до ідеалу, до-
сконалого зразка.

Важливо зауважити, що космос, як вважав Платон, будучи складним за сво-
їм змістом, за своєю суттю є діалогічним, внутрішньо взаємозумовленим. «Космос є 
діалог… подібно до того, як у космосі є вищі природи і нижчі і душа, яка перебуває 
в космосі, приєднується то до одних, то до інших, так і в діалогу є персонажі, які за-
питують і які відповідають, ті, що спростовують і ті, яких спростовують, і душа наша, 
будучи ніби суддею між ними, схиляється то до одних, то до інших» [1, с. 490].

З вищенаведеного логічно випливає питання про душу, як її розумів Платон 
у контексті проблеми гармонії. Оскільки душа і є саме тією сутністю космосу, що на-



62

Zbiór raportów naukowych: KNOWLEDGE SOCIETY 
дає йому найвищої досконалості, яку можна сприймати, то, очевидно, що душа і має 
бути зразком, еталоном гармонії. Саме так розуміє Платон гармонію.

Насамперед великого грека цікавить питання про онтологічний статус душі 
як гармонії. Це ми знаходимо у його творі «Федон». Порівнюючи ліру, її струни і гар-
монію, він пише, що гармонія – це дещо невидиме, безтілесне, прекрасне і божествен-
не. Натомість сама ліра і струни – тіла, тобто дещо тілесне, складне, земне і споріднене 
смертному [5, с.42]. Таким чином, гармонія вічна, назавжди задана і незмінна. Вона не 
може бути знищена, як не може бути знищена найвища досконалість – ейдос. Платон 
фактично відділяє гармонію від її матеріального, природного субстрата, переосмис-
люючи існуюче до нього уявлення про взаємозалежність матеріального і духовного. 
Гармонія як безтілесне, ідеальне є вічним, натомість будь-який її прояв, більше чи 
менше наближений до неї як зразка, є минучим, тлінним. Ще раз повертаючись до 
зіставлення ліри, струн і гармонії, відзначимо думку Платона з цього приводу. «Бути 
того не може, – пише він, – щоб ліра з розірваними струнами і самі струни – речі 
смертної природи – все ще існували, а гармонія, споріднена і близька божественному 
і безсмертному, загинула, знищившись раніше, ніж смертне. Ні, гармонія неодмінно 
повинна існувати, і раніше зітліють без останку дерево і жили струн, ніж зазнає чо-
гось лихого гармонія» [5, с.42–43].

Звернемось зараз до платонівського розуміння сутності гармонії. Першою і 
очевидною умовою існування гармонії Платон вважав неоднорідність, багатоманіт-
ність буття, його здатність розгортатися найрізноманітнішими способами і формами. 
Разом з тим, серед цього різноманіття він виділяв те, що здатне відображати гармо-
нію, і те, в чому гармонія ніяк не проявиться. « Безглуздо стверджувати, що гармо-
нія – це роздвоєння або що вона виникає з різних начал. Вірогідно, мудрець просто 
хоче сказати, що гармонія виникає із звуків, які спочатку розрізнялися за висотою, а 
потім завдяки музичному мистецтву один до одного пристосувалися. Адже не може 
ж виникнути гармонія просто від того, що один звук вищий, а інший нижчий. Гармо-
нія – це співзвучність, а співзвучність – це свого роду згода, а з різних, оскільки вони 
різні між собою, згода не виходить. І знову ж таки , те, що роздвоюється і неузгоджене 
неможливо звести в гармонію» [5, с.95–96].

Як бачимо, із усього різноманіття начал лише ті, які здатні до узгодження, 
можуть проявити в собі гармонію. Однак, на думку Платона, такі начала мають під-
лягати кільком обов’язковим вимогам. Насамперед вони мають втілювати співроз-
мірність між собою, співрозмірність частини і цілого. Один з відомих дослідників 
проблеми гармонії В. І Мещеряков зазначає, що в числі засобів, необхідних для досяг-
нення гармонії, Платон називав пропорцію, прикладом якої він вважав арифметичну 
рівність [2, с. 39]. В «Законах», порівнюючи спосіб життя людей та інших живих істот, 
Платон пише, що в інших живих істот (на відміну від людини – В. М.) нема відчуття 
нестрункості або стрункості в рухах, що носять назву гармонії і ритму. На його думку, 
боги дали нам відчуття гармонії ї ритму, пов’язані із задоволенням [4, с. 101].

Платон переймався також і соціальними аспектами існування гармонії, свя-
то вірячи в те, що вона може реалізуватися у певному державному устрої. Відоме його 
порівняння душі та держави. Держава за своєю будовою аналогічна душі. Якщо голо-
вним елементом останньої є розум, то в державі він уособлюється правителем, який 
має бути філософом. Крім того, душа характеризується емоційністю, а в державі цю 
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складову частину представляють воїни. Нарешті душа означена прагматичністю, а в 
державі аналогічну частину її будови складає народ як головний виробник матері-
альних благ.

Досконала держава (як уособлення гармонії – В. М.), виглядаючи на перший 
погляд множинною, складною, насправді є єдиною, цілісною, тому що реалізує голо-
вну свою функцію – сприяти втіленню природних здібностей людей і, таким чином, 
досягати блага і справедливості. У такій державі людина досягає задоволення і щастя, 
бо виконує свою роботу найкраще. «Справедливість полягає в тому, щоб кожен мав 
своє і виконував також своє, займався своєю справою і не втручався в чужу» [3, с. 
224–225], – зазначає Платон. Якщо ця умова буде порушуватися, тоді виникають під-
стави для несправедливості і порушення суспільної гармонії. Бо коли ремісник чи 
хтось інший, гендляр за своїми природними нахилами, на думку Платона, спробує 
перейти в стан воїнів, чи хто-небудь з воїнів спробує проникнути в число членів ради 
або в охоронці, не будучи гідним цього, причому і ті, й інші поміняються і своїми за-
собами, і своїм званням, або коли одна і та сама людина спробує все це робити одно-
часно, тоді така зміна і втручання не в свою справу – загибель для держави [3, с. 226]. 
Критично оцінюючи думки давньогрецького філософа – автора одного з перших в 
західноєвропейській історії соціальних проектів ідеального, гармонійного суспіль-
ного устрою, К. Поппер пише: «Чеснота триматися свого місця буде спільною для них 
усіх (частин цілого, людей у суспільстві – В. М.). І це водночас буде чеснотою цілого: 
чеснотою доброго відлагодженого механізму – чеснотою гармонії. Цій універсальній 
чесноті Платон дає назву «справедливості». Така процедура абсолютно послідовна і 
цілковито виправдана з погляду тоталітарної моральності» [6, с. 127].
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СОЦИАЛЬНАЯ КРИТИКА 
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Представлено исследование, посвящённое обнаружению определённой со-
циальной критики в анимационном фильме режиссёра Кацухиро Отомо «Пушечное 
мясо». Показывается, что «Пушечное мясо» Кацухиро Отомо является идейным в 
плане социальной критики продолжением «Приказа на остановку строительства» 
того же Кацухиро Отомо: в аниме-фильме «Пушечное мясо» сарариманы уподобля-
ются рабочим, которые в условиях тоталитарного режима, работают только на 
войну, подобно тому, как в аниме-фильме «Приказа на остановку строительства» 
сарариманы уподобляются роботам. В такой способ реализуется социальная крити-
ка японской культуры управления, в особенности культуры так называемых «сара-
риманов».

Ключевые слова: социальная критика, аниме, японская культура управле-
ния, тоталитаризм.

The study devoted to the social criticism in Katsuhiro Otomo’s anime film «Cannon 
Fodder» is submitted in the paper. It’s shown that Katsuhiro Otomo’s anime film «Cannon 
Fodder» is the ideological sequel of Katsuhiro Otomo’s anime film «The Order to Stop 
Construction»: in «Cannon Fodder» salarymen are metaphorically linked to workers who 
work on war in totalitarian society, just like in «The Order to Stop Construction» they are 
metaphorically linked to robots. In that way the social criticism of the Japanese management 
culture is implemented.

Key words: social criticism, anime, Japanese management culture, totalitarianism.

Американский философ Майкл Уолцер (1935  –) полагает, что социальная 
критика является одной из практик выражения недовольства. Социальная критика 
может иметь многообразные формы её проявления и, более того, разнохарактерное 
влияние на социальную практику: «Политическое осуждение, моральное обвинение, 
скептическое вопрошание, сатирический комментарий, гневное пророчество, утопи-
ческие спекуляции – все эти формы не чужды социальной критике» [10, 28].

Для меня здесь важно, что «список возможных форм может быть легко уве-
личен» [10, 28]. Это позволяет рассматривать как формы социальной критики любые 
тексты вообще. Под «текстами» я здесь понимаю то, как их понимает британский тео-
ретик медиа Дэвид Хезмондалш (1963 –): «В культурном анализе этот термин <“тек-
сты” – вставка моя. – К.Р.>» используется в специальном смысле – для обозначения 
объектов, артефактов и событий, которые имеют значение. Некоторые аналитики 
считают, что любой объект, артефакт или событие в мире потенциально открыты 
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для анализа и потому представляются текстами» [11, 426]. Хезмондалш понимает 
«тексты» «в более узком, но в то же время достаточно широком смысле – в качестве 
собирательного названия для всех “произведений”, производимых культурными ин-
дустриями, таких как телепрограммы, фильмы, записи, книги и т.д. Термин не ис-
пользуется здесь в старом смысле (как обозначение написанного или напечатанного 
текста), хотя может обозначать и печатные артефакты» [11, 426].

Я допускаю, что в качестве некоторых текстов как форм социальной критики 
могут выступать японские комиксы, известные как «манга», и кинематографическое 
производное от манги – японская анимация, известная как «аниме».

Дальше я буду говорить о социально-критической функции манги, однако 
это же будет верно и для аниме, – и здесь я хотел бы обратить внимание читателя 
на два момента. Первый момент основан на замечании российских лингвистов С. И. 
Петровой и З. Б. Степановой: «Японские комиксы манга являются с филологической 
точки зрения новым жанром в современной литературе и являются полноценным 
типом текста с лингвистической точки зрения. Графический рисунок манга пред-
ставляет собой художественную действительность и выражает собой мыслительные 
операции автора» [3, 47]. Сами же эти «мыслительные операции автора» могут, в том 
числе, быть направленными на социальную критику какого-то явления.

Второй момент связан с мнением ряда исследователей манги и аниме (Ро-
бин Э. Бреннер [12], Патрик Дрэйзэн [14], К. В. Райхерт [5-6], Тамаки Сайто [19-20] – 
список можно продолжить) о том, что для создателей манги и аниме фантазия – это 
фантазия, а реальность – это реальность, и они никогда не смешиваются. Из этого 
следует, что «манга может изображать и изображает чувства и поведение, которые 
запрещены или являются противоречивыми, игнорируя действительное восприятие 
обществом различных табу. В зависимости от потребностей рассказываемой исто-
рии и её уровня реализма авторы манги могут описывать инцест, педофилию, садо-
мазохизм или гомосексуализм как нечто нормальное или принимаемое. Они могут 
поддерживать общественное неодобрение, но они больше обеспокоены эмоциональ-
ным миром истории. Если это хорошая история, значит, это – хорошая история, и не 
важно: табу это или нет» [12, 78]. Приведённый пассаж интересен тем, что показыва-
ет, что в принципе фантазия, изображаемая в манге и аниме, может иметь в качестве 
своей составляющей социальную критику.

В настоящей работе я предлагаю исследование, посвящённое обнаруже-
нию определённой социальной критики в анимационном фильме режиссёра Ка-
цухиро Отомо «Пушечное мясо».

Необходимо сказать, что к вопросу о социальной критике в творчестве 
Кацухиро Отомо (1954  –) я уже обращался в двух моих работах: «”Акира”: аниме 
и атомная бомба (в свете концепции компенсации К. Г. Юнга)» [4] и «Социальная 
критика в анимационном фильме “Приказ на остановку строительства” Кацухиро 
Отомо» [8], – так что, можно сказать, настоящим исследованием я продолжаю свои 
разыскания по теме «Социальная критика Кацухиро Отомо».

«Пушечное мясо» (англ. Cannon Fodder, япон. 大砲の街 Тайхо: но мати – бук-
вально: ‘Город пушек’) является частью аниме-антологии «Воспоминания о будущем» 
(англ. Memories, япон. メモリーズ  мэморидзу), вышедшей на экраны в 1995  году. 
Фильм «Воспоминания о будущем» состоит из трёх самостоятельных историй, каж-
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дая из которых является экранизацией конкретной манга-новеллы Кацухиро Отомо 
[17] под руководством разных режиссёров (Кодзи Моримото и Тэнсай Окамура). Сам 
Отомо снял в качестве режиссёра последнюю историю – «Пушечное мясо».

«Пушечное мясо» представляет собой сатирическую антиутопию (дисто-
пию) на милитаризм в жанре дизельпанк. При этом сам фильм сделан в стиле так 
называемой «повседневности» (tranche de vie, slice of life), показывая жизнь безы-
мянного мальчика, живущего в городе, чьё всё существование вращается вокруг 
необъяснимой войны с далёким врагом. Он ходит в школу, чтобы изучать стрельбу 
из пушки, в то время когда его отец ходит на работу на одну из гигантских пушек, 
выстреливающих снаряд далеко за горизонт, а его мать – на фабрику по производ-
ству снарядов. Для того чтобы раскрыть эту повседневность (так сказать: ввести 
в мир героев) Кацухиро Отомо заимствует кинематографический повествователь-
ный приём из фильма Альфреда Хичкока «Верёвка» (Rope, 1948). Так, например, 
аниме открывается сценой в детской спальне, затем следует сцена в кухне, напол-
ненной всевозможными трубами и механическими устройствами, производящими 
дым (тем самым зрителю дают понять, что речь идёт о дизельпанке, или паропан-
ке), потом  – сцена, когда мальчик покидает дом вместе с отцом и передвигается 
по всему городу (тем самым дают представление о повседневной жизни жителей 
города). Кадры показываемого сменяют друг друга плавно, так сказать, перетекают 
друг в друга, в результате чего зритель оказывается способен погрузиться в мир 
героев и сделать их ближе.

Любопытно, что всё действие аниме происходит в городе-крепости, в котором 
гигантские пушки установлены на крышах всех зданий. По сути, город является одной 
большой пушкой, скорее всего – гаубицей. Вся жизнь населения этого города зависит 
от граждан рабочего класса, поддерживающих, заряжающих пушки и стреляющих из 
них по вражескому городу. Вся культура города простроена на людях рабочего класса 
по типу социалистического режима, подобного коммунистическому СССР (сталин-
ского периода). Об этом свидетельствуют хотя бы плакаты, развешанные на стенах 
города-крепости: надписи на них пародируют кириллицу. Поэтому изображение архи-
тектуры города-крепости в аниме основывается на сталинском классицизме Алексея 
Щусева и конструктивизме Александра Родченко. Для усиления искусственности ин-
дустриального города-крепости Кацухиро Отомо задействует творчество архитектора-
авангардиста Рона Хэррона с его идеей Шагающих городов (Walking Cities) [16, 50]. Не 
менее важным является то, что Отомо вообще использует в своём изображении нема-
териальных предметов особенности западноевропейской культуры первой трети ХХ 
века. Это касается, в том числе паровоза и одежды людей.

Интересен выбор стиля анимации фильма. Вместо тщательного реалистич-
ного в пропорциях дизайна персонажей1 в «Пушечном мясе» персонажи предстают в 
стилизованном карикатурном виде.2 Они явно изображены в грубой технике кисти 
1  Кожа персонажей выглядит так, будто её натянули на кости, причём сделали это не очень аккуратно, 
а в некоторых случаях ещё и надули изнутри, что делает персонажей в некоторых случаях похожими на 
воздушные шары. У всех персонажей ужасно запасшие глаза, что должно свидетельствует о многом: люди 
живут в полностью индустриальном обществе с нарушенной экологией и постоянно работают, причём 
труд их очень тяжёлый, – в какой-то мере такой дизайн персонажей должен вызывать у зрителя ассоциа-
ции с зомби или же с роботами..
2  Отчасти некоторые персонажи выполнены в сходной стилистике персонажей анимационных вставок в 
фильме «Стена» (Pink Floyd The Wall, 1982) Алана Паркера [13, 409]..
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пера, как впрочем, и фон. Это придаёт дополнительный смысл в понимании фильма: 
стиль анимации задаёт взгляд на содержание фильма как на сатирическую военную 
пропаганду, которая может быть представлена в детской книге.3 Этот момент уси-
ливается в сцене, когда мальчик из фильма рисует карандашом картину, которая в 
воображении ребёнка превращается в анимированную историю того, как мальчик, 
будучи главнокомандующим, ведёт армию на войну. Визуальный эффект от сцены 
усиливается избыточными красным и зелёным цветами.4

Итак, в аниме-фильме Кацухиро Отомо «Пушечное мясо» изображается об-
щество, полностью построенное на реализации одной цели: обеспечивать стрельбу 
по другому городу, – более обобщённо: на ведение войны с другим городом, причём в 
сознании персонажей фильма этот другой город, по сути, враг носит неопределённый 
характер. Фильм Кацухиро Отомо является явной аллюзией на произведение Джор-
джа Оруэлла (1903 – 1950) «1984», только в версии Отомо нет уставшего и сомневаю-
щегося персонажа: здесь все персонажи подчинены казарменно-бюрократическому, 
в сущности – тоталитарному, режиму города. О том, что речь идёт о тоталитарном 
режиме, можно судить хотя бы по тому, что для всего данного режима, точнее – то-
талитарного общества, сверхцелью выступает стрельба по врагу, а, как известно из 
последних исследований по тоталитаризму (Роджер Гриффин [2], Джеральд М. Платт 
[18], К. В. Райхерт [7] – список можно продолжить), тоталитаризм характеризуется 
наличием сверхцели для общества.5 Не менее важным является и тот момент, что 
тоталитаризм является результатом модернизма и присущ, прежде всего, индустри-
альным обществам.

Между тем необходимо понимать, что Кацухиро Отомо интересует в боль-
шей степени не представление о том, что такое тоталитарное общество и его соци-
альная критика. Ещё со времён его аниме-фильма 1987 года «Приказ на остановку 
строительства» (японское название: 工事中止命令, Kōji Chūshi Meirei; английское на-
звание: The Order to Stop Construction) Отомо занимает критика японской культуры 
управления, в особенности культуры так называемых «сарариманов».

Культура сарариманов хорошо описана в работе Эзры Ф. Вогела «Новый сред-
ний класс Японии: сарариман и его семья в пригороде Токио» [21]. Сарариманы (サラ
リーマン, от английского salaried man ‘служащий на окладе’) «ранжируются от высо-
копоставленных менеджеров до скромных офисных клерков, от влиятельной элиты 
до раболепствующих офисных ребят. Однако, несмотря на их разнообразие, все они 
стремятся жить упорядоченной жизнью, ставшей возможной благодаря долгосроч-
ному членству в большой и стабильной бюрократической организации. Сарариман 
получает зарплату регулярно и может предвидеть свою должность и своё жалова-
ние в ближайшие пять, десять, пятнадцать, а то и двадцать лет» [21, 33]. Более того, 

3 В какой-то мере подача изображаемого в фильме как военной пропаганды роднит сам фильм «Пушеч-
ное мясо» с американским пропагандистским фильмом «Tokio Jokio» 1943 года, в котором за счёт аними-
рованной пародии на киножурнал создавался «флёр достоверности вокруг вымысла» [9, 89].
4 По эстетике Кацухиро Отомо можно прочитать в: [15; 22].
5 Системщикам, особенно Одесской школы системных исследований, необходимо обратить внимание 
на то, что анимационный фильм «Пушечное мясо» Кацухиро Отомо демонстрирует идеальный пример 
тоталитарной системы [1]: сверхцель (концепт системы) показанного в фильме общества подчиняет и ре-
гламентирует, по сути, определяет все отношения (структура системы), в которые вступают персонажи 
фильма (субстрат системы). Предельным выражением изображаемой тоталитарной системы является то, 
что сам фильм построен в какой-то степени как пропаганда этой самой тоталитарной системы.
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«бизнес-колебания влияют на размер его бонуса, но они, скорее всего, мало влияют 
на его зарплату, потому что компания продолжает выполнять свои обязательства 
перед ним даже во время экономических трудностей. Типичный сарариман никогда 
не получает предложение от другой фирмы, но даже если бы он и получил привлека-
тельное предложение от других, его долгосрочные интересы лучше всего обслужива-
ются, если он остаётся в той же самой фирме, потому что его заработная плата и со-
циальные привилегии резко возрастают с количеством лет службы и он знает, что он 
может быть уволен из собственной компании только из-за грубой некомпетентности 
или недостойного поведения. Кроме того, он знает, что в случае болезни, несчаст-
ного случая или выхода на пенсию он, несомненно, получит социальное пособие» 
[21, 33-34]. Специфика культуры сарариманов объясняется специфической культу-
рой управления, в основу которой положена практика пожизненного найма (終身雇
用, shūshin koyō). Любопытно, что вокруг сарариманов сложился ряд стереотипов. 
Например, жизнь сараримана почти полностью вращается вокруг работы в офисе. 
Из этого следуют: сверхурочная работа ежевечерне, тщательное следование приказам 
начальства, отсутствие инициативы и конкурентоспособности.

В фильме «Приказ на остановку строительства» сарариманы в ироническом 
ключе уподоблялись роботам; в фильме «Пушечное мясо» сарариманы уже уподо-
бляются рабочим, которые в условиях тоталитарного режима, работают только на 
войну. Таким образом, получается, что «Пушечное мясо» Кацухиро Отомо являет-
ся идейным в плане социальной критики продолжением «Приказа на остановку 
строительства» того же Кацухиро Отомо.
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КОНЦЕПЦИЯ ГАРМОНИЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ 
В ЭТИКО-ФИЛОСОФСКОЙ ТЕОРИИ В. ВИННИЧЕНКО

Аннотация
В статье проанализирована концепция гармонической личности в этико-

философской системе конкордизма Владимира Винниченко. Автор концентрирует 
внимание на особенности определения категории отчуждения украинским филосо-
фом в контексте философских традиций Модернизма и Постмодернизма.

Ключевые слова: Модернизм, Постмодернизм, конкордизм, отчуждение.

В философии Модерна понимание сути человеческой личности и ее места 
в социуме тесно переплетено с пониманием концептов знания, истины, реально-
сти, науки. Поскольку, как отмечает В. Загороднюк, философия Модерна ориен-
тировалась на естественные науки, то понимание личности, человека сводилось в 
большинстве своем к сравнению последней с особенной механической машиной, 
выступающей средством реализации линейного исторического процесса, социаль-
ного прогресса, и своеобразным добавлением к окружающему миру. В то же время, 
следует отметить, что в рамках Модерной философии зарождаются противополож-
ные традиционным идеи абсолютной воли, автономии, индивидуальной свободы 
личности, которые в результате приводят к кризису мировоззренческих представ-
лений в области соотношения природной, естественной и социокультурной реаль-
ностей. Попытками преодоления такого кризисна можно считать предложенные 
постмодерном понимание человека как «желающей машины» (Ж. Дельоз), теорию 
деконструктивизма Ж.Деррида, антропоморфизм П. Козловски, плюрализацию ре-
альности Ю.Кристевой, программу «эвантуализации» М.Фуко и другие [1, 3 – 21]. 
Переосмысление извесного тезиса Ф. Ницше о «смерти бога», приводит М. Фуко к 
формированию нового тезиса – о «смерти человека», основой котрого стало дока-
зательство ложности концепции человека как основного объекта познания. В свою 
очередь это доказательство базировалось на трех ограничениях, в которых нахо-
дится каждый человек – его жизнь, труд и язык. Именно тот факт, что ни один чело-
век не может выйти за границы этих ограничений разрушает любе представления 
о его возможности бать субъектом познания. Таким образом, постмодерная фило-
софия приходит к выводу об утопичности безграничной свободы воли человека на 
том основании, что в действительности «человек, его сознание всегда зависели и 
зависят от социальных, языковых и психофизиологических структур»[1, 19]. Но, в 
то же время, В. Загороднюк указывает на то, что эпоха Постмодерна демонстриру-
ет эволюцию философского осмысления концепции личности постепенно изменяя 
темы «конца истории», «конца философии», «смерти человека» на «фрагментар-
ность личности» (Ж.Деррида), понимание целостности личности как аутентичного 
проявления постмодерного мировосприятия (П. Козловски), возможность бытия 
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при условии плюральности культурних, познавательных, социальных практик, или 
же, пользуясь терминологией Ю. Кристевой – при условиях полилога [1, 3 – 21].

Проблема целостности человеческой личности, ее стремление к гармонии с 
собой и внешним миром, противоречивость и «растрепанность» человека начала ХХ 
века  – вот круг философской проблематики литературного творчества Владимира 
Винниченко. Отличительной чертой понимания и толкования человеческой лич-
ности, согласно с теорией украинского писателя, является ее стремление к счастью, 
которое репрезентированно как согласование, гармонизация внутреннего мира че-
ловека с его внешним, социальным бытием. Интересным и одновременно парадок-
сальным кажется тот факт, что концепция гармонии, процесс гармонизации и само-
гармонизации личности в философско-этическом дискурсе В. Винниченко напрямую 
связан с категорией отчуждения.

Соответственно с общепринятым в философской практике пониманием ка-
тегории отчуждения, зафиксированным в современном философском словаре, суть 
ее прежде всего в процессе превращения деятельности человека и продуктов этой 
деятельности в самостоятельную, враждебную человеку силу, которая превышает 
своего творца и постепенно начинает тяготить и покорять его. Поэтому, результатом 
отчуждения есть состояние дискомфорта, которое постепенно разрушает социально 
важные функции личности, и именно по этой причине рассматривается большин-
ством представителей философской мысли как могущественный фактор личностной 
и социальной дезорганизации. Осмысление процесса отчуждения, его причин, спец-
ифика проявлений в жизни каждой отдельно взятой личности и социума, в котором 
она пребывает, поиск путей его преодоления становится лейтмотивом творчества 
украинского философа. Знаковым является то, что именно чувство дискомфорта, 
дисгармонии на различных уровнях личностно-социального бытия декларирова-
лось в его теории тем «раздражителем», который стимулировал человека к осозна-
нию острой необходимости изменений в разных сферах социального. Анализ этико-
философской системы конкордизма В. Винниченко, которая описана не только в 
отдельных философских трактатах, но и является основой его художественных лите-
ратурных произведений, что дает непревзойденную по своей ценности возможность 
проэктировать, эксперементировать и оценивать возможные последствия различ-
ных форм и способов реализации философско-теоретических мировоззренческих 
идей в процессе жизни реальних людей, дает возможность выделить определенные 
формы отчуждения и предложенные пути его преодоления. Самой главной из них, 
по определению самого В. Винниченко, является разрыв социальной и естественно-
природной сути человека, отдаление от природного способа жизни, вследствии ко-
трого наступила потеря истиных ценностей и смещение акцентов на искуственность, 
вредность. Результатом такого разрыва стало превращение человека в патологиче-
ское существо, которое получает удовольствие от вредных для себя вещей, или, вы-
ражаясь образно – человек идет навстречу своей гибели с удовольствием.

Особенность философского трактования категории отчуждения в теории В. 
Винниченко состоит в том, что для него собственно сам процесс отчуждения име-
ет две формы выражения и, соответственно, две функции. Первая из них близка к 
общепринятому понятию разрушительной для общества силы, и в концепции укра-
инского философа получила название дискордизм. Ее функция – указать человеку на 
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неправильность, губительность принципов, по которым он живет. Вторая же пред-
ставляет отчуждение необходимым этапом на пути к позитивным изменениям в бы-
тие человеческой личности, в ее самогармонизации. Функция этой формы отчуж-
дения состоит в отделении личностью самой себя от себя прежней, в объективном 
взгляде на себя как бы со стороны, и в отказе от прежнего, дискордистского способа 
бытия. С этой точки зрения процесс отчуждения является процессом создания но-
вой, гармонической личности на микроуровне, и нового, гармонического общества 
на макроуровне. Основная проблема, которая возникает на пути человека к дости-
жению блага, по В.Винниченко, – это проблема определения самого блага, которое 
могло бы максимально приблизиться к пониманию каждой конкретной личности и 
было бы приемлемым для конкретного социума на конкретном историческом эта-
пе. Согласно с социальным идеалом гармоничного саморегулируемого социума, В. 
Винниченко представляет идеальную личность в личности гармоничной, в мировоз-
зрении которой оптимально балансируются личностные и общественные идеалы, 
проявления «внешних и внутренних» сил.

Социциальная действительность выступает не только фоном, но и своео-
бразным персонажем, действующим лицом его пьес и неотъемлемым элементом его 
философской картины действительности. Социальная действительность, граждансь-
кий, социальный статус человека утверждается как необходимый компонент гармо-
нической личности.

Таким образом, ключевое для всей системы нового видения переобразова-
ния общественного строя понятие счастья определяется  В. Винниченко как уравно-
вешенность, гармоничность каждой отдельной личности с внешним миром. Соб-
ственно, гармоничность как условие позитивного развития, универсальный способ 
саморегуляции обновленного общества является одним из основоположних принци-
пов формирования нового мировоззрения, на основе котрого происходит поиск пу-
тей создания нового общества. Определяющей идеей, точкой отсчета формирования 
нового гармоничного общества, согласно с теорией В. Винниченко, долино стать осо-
знание личностью необходимости изменений (по принципу права каждого человека 
на свободный выбор), которое приведет ее на путь самогармонизации и реализации 
вечной идеи стремления к счастью. Начало процесса самогармонизации базируется 
прежде всего на переосмыслении места человека в природе и отношения человека 
к природе «не как к материалу, а как к сложному организму, в котором пребывает 
и человек, который должен взаимодействовать, не нарушая его основних функцио-
нальных связей»[2, 427].
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Сучасне суспільство формується наряду зі становленням громадянського сус-
пільства та нових соціальних зв’язків. Щодо цього, цікавий приклад Туреччини, яка 
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пройшла шлях від традиційного східного суспільства до демократичного режиму на 
зразок західної політичної системи.

Основні ідеї модернізації тюркського суспільства базуються на теоретичних 
висловлюваннях і концепції турецьких мислителів, творчість яких зіграла велику роль 
у становленні доктрини сучасної держави в Туреччині. Це – представники не тільки 
оттоманського (Намік Кемаль, Мідхат-паша, Зія Гьокальп та ін.), а й республіканського 
періоду (Мустафа Кемаль Ататюрк, Кемаль Карпат, Шевкет Айдеміров і ін.).

Великий внесок у дослідження проблем тюркології і пантюркізму внесли ряд 
вчених, зокрема, Р. Абдуллаєв, Ю. Барсегов, В. Чорноус, Е. Гасанова, М. Гасратян, В. 
Гордлевський, Н. Кірєєв, Р. Мухамметдінов, Д. Єремєєв, В. Золотарьов, Д. Киракосян, 
Ю. Марун, П. Моїсеєв, А. Орлов, Ю. Петросян, В. Пономарьов, В. Надєїн-Раєвський, 
Е. М. Примаков, В. Ступишин та ін.

В роботі О.М. Омарова [1] розглянуто пантюркізм з точки зору соціокуль-
турного феномену. В роботі О.М. Сенюткіної [2] розглянуто витоки виникнення та 
закономірності розвитку політичного тюркізму в Росії на основі архівних та опублі-
кованих джерел. Р.Ф.Мухамметдінов [3] досліджував формування ідеології тюркізму 
та теорії її засновників – Юсуфа Акчури і Зії Гьокальпа. Він дає визначення тюркізму 
як системи ідей, що випливають з визнання спільності етнічного походження, спо-
рідненості мов і близькості культур тюркських народів і пропагують єдність і співп-
рацю цих народів, а також спрямування на захист їх свободи і незалежності.

Рух пантюркізму почався серед тюрків в Криму та на Волзі, які спочатку 
прагнули об’єднатися c тюрками Османської імперії проти зростаючого російського 
панування і царизму. Сформувався в другій половині XIX століття [4]. Засновниками 
ідеології пантюркізму були: З. Гьокальп, І. Гаспринський, Алі Гусейнзаде, Ю. Акчура, 
А. Агаєв, Зареванд. У кожного було своє бачення процесу розвитку ідеології, однак 
загальні цілі і завдання були схожі.

Як наслідок ідей З.Гьокальпа – поява ідеології турецького націоналізму, вису-
нута М. Кемалем Ататюрком, яка донині вважається офіційною ідеологією Турецької 
республіки. Однак сучасні прихильники кемалізму вважають, що їх ідеологія є ефек-
тивною моделлю розвитку країн Третього світу. Схожої думки дотримується і амери-
канський політолог Самюель Гантінгтон, особливо виділяючи в кемалізмі момент ради-
кальної (революційної) вестернізації і розриву з колишніми культурними традиціями.

Незважаючи на те, що кемалізм найчастіше трактується як проект вестерні-
зації Туреччини, що, на думку деяких сходознавців, є реалізацією двохсотлітньої мрії 
турок, насправді турецький модерністський дискурс ніколи не був синонімом вестер-
нізації. Ататюрк не раз підкреслював у своїх промовах, що ідеологічну основу для ке-
малізму заклала Французька революція. Між тим, кемалізм як політична течія, яка від-
булася завдяки Війні за незалежність (1919-1922 р.) проти окупаційних військ західних 
держав. Його засновники захоплювалися Просвітництвом і принципами Французької 
революції, але при цьому підкреслювали, що сенсом їх діяльності є протистояння імпе-
ріалізму європейських держав. Більш того, якщо чотири з шести основних принципів 
кемалізму – республіканство, секуляризм, націоналізм і революційна ідеологія є спад-
щиною ідеології Просвітництва, то державність (побудова змішаної економіки при 
лідируючій ролі держави) і популізм (боротьба проти класової нерівності і станових 
привілеїв) зобов’язані своїй появі радянському більшовизму [6].
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В теперішній час ідеї тюркізму трансформувалися, під впливом Західних по-

літ технологій, у екстремістські рухи. Змінюються прізвища, діючі особи, назви рухів, 
проте головна мета стара як світ – це перерозподіл влади та території.

Після входження Туреччини в геополітичну орбіту Заходу і приєднання її 
до НАТО, ідеї пантюркізму отримали новий імпульс, щоб в 1991 вчинити акт реін-
карнації. Яке відношення це має до України? На перший погляд, ніякого. Де Україна, 
а де Туреччина: вона для нас – народна оздоровниця, ми для неї (в недавньому ми-
нулому) – головний постачальник металобрухту і шкур великої рогатої худоби. Крім 
туристів, зрозуміло.

Однак така думка помилкова, про що свідчить третя новина, яку я збираюся 
процитувати. Вона датована 13 травня 2013 в Миколаївській області виявлено нелегаль-
не медресе руху «Нурджулар», в яке відбиралися молоді чоловіки і жінки слов’янської 
національності, для подальшого навчання вони прямували до Туреччини [5].

З’являються послідовники Нурсізму і секта Гюлена як каталізатори пан-
тюркізму. На Україні навіть було припинено функціонування нурсистського під-
пільного медресе, який відправляв українців і росіян воювати до Сирії. Не припи-
нить свою діяльність Рух Гюлена і після смерті свого засновника, який має проблеми 
зі здоров’ям. Адже Туреччина, яка вбудована в Західний світ, діє строго в рамках 
дозволеного їй США [5].

Нуреттін Вірний, в минулому головний радник Гюлена, не побоявся написа-
ти книгу про діяльність цієї організації. Він навів докази, що Гюлен отримує гроші з 
ЦРУ, а його школи знаходяться в тих регіонах, де США має свої інтереси. Не тільки в 
Європі, але і в країнах СНД, включаючи Україну [7].
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